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MACIEJ CIOŁEK 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI DLA PROJEKTU LOCKHEED TRISTAR: 
APLIKACJA METODY MONTE CARLO W SZACOWANIU WARTOŚCI NPV

W 1973 roku Uwe Reinhardt opublikował swoją słynną pracę dotyczącą analizy ren-
towności projektu Tristar, na który to firma Lockheed chciała uzyskać gwarancje rządowe, 
umożliwiające pozyskanie dodatkowego kredytu bankowego w wysokości 250 milionów 
dolarów, celem dokończenia fazy inwestycyjnej projektu1. Niniejsza publikacja była jed-
ną z pierwszych, które pokazywały praktyczną implikację oceny rentowności inwestycji 
przy pomocy metody NPV, w której użyto stopy dyskontowej odzwierciedlającej ryzyko 
projektu. Problem poruszony przez Reinhardta dotyczył sytuacji, jaka zaistniała w 1971 
roku podczas realizowania przez firmę Lockheed projektu Tristar, który miał być w zamie-
rzeniach dużym pasażerskim samolotem, przewidzianym do obsługi połączeń lotniczych 
międzykontynentalnych2. W omawianym okresie firma ta napotkała problem braku środ-
ków na ukończenie inwestycji, który wiązał się między innymi z „kryzysem płynności” 
w Ministerstwie Obrony. Loockheed stanął zatem przed koniecznością szybkiego pozyska-
nia 250 milionów dolarów kredytu bankowego, który umożliwiłby terminowe ukończenie 
fazy inwestycyjnej. Jedynym sposobem pozyskania tak dużych środków w krótkim okre-
sie czasu było uzyskanie gwarancji rządowych na wspomniany wcześniej kredyt. Władze 
spółki przedstawiły w ciągu kilku tygodni podstawowe założenia projektu, a także kal-
kulacje opłacalności inwestycji. Wiele zaprezentowanych w opracowaniu założeń budziło 
zastrzeżenia członków Kongresu, którzy uznawali je za zbyt optymistyczne. Znaczną część 
tych błędów w założeniach do prognoz Reinhardt opisał w swojej pracy i poddał krytyce 
z punktu widzenia informacji, jakie były dostępne w momencie sporządzania kalkulacji, 
a więc w roku 1971. Jednakże głównym mankamentem, na którym skupił swoją uwagę au-
tor omawianej pracy, było to, iż Lockheed w swoich kalkulacjach nie dyskontował w żaden 
sposób przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Próg rentowności 
ustalono bez chociażby uwzględnienia zmiany wartości pieniądza w czasie. Reinhardt do-
konał w swojej pracy rewizji założeń projektu w oparciu o informacje, jakie były dostępne 

1 U.E. Reinhardt: Break-Even Analysis for Lockheed’s Tri Star: An Application of Financial 
Theory. „Journal of Finance” 1973, vol. 28, s. 821–838.

2 Lockheed konkurował wtedy ze swoim Tristar z firmą McDonnell Douglas i ich samolotem 
DC-10 oraz europejskim konsorcjum, z samolotem A-300B Airbus.
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w momencie sporządzania opracowania dla Kongresu przez firmę Lockheed, a następnie 
ponownie dokonał analizy progu rentowności przy pomocy wartości NPV, w której za-
stosował stopę dyskontową odzwierciedlającą ryzyko projektu. Wyniki przeprowadzonych 
obliczeń jednoznacznie wskazywały, iż projekt Tristar firmowany przez spółkę Lockheed 
był nierentowny. Autor ukazał w pracy praktyczne zastosowanie naukowego podejścia do 
rozwiązania problemu rentowności inwestycji wykorzystując formułę wartości bieżącej 
netto. Jednakże w swojej pracy napotkał problem, który do dnia dzisiejszego nie został 
przez naukę jednoznacznie rozwiązany. Reinhardt nie wskazał wielkości stopy dyskontowej 
uwzględniającej ryzyko, która byłaby odpowiednia dla projektu Tristar. W jej miejsce zasto-
sował kilka różnych wartości dyskonta, za pomocą których ustalał wielkości NPV. W pracy 
brak jest jednak jednoznacznej deklaracji autora co do właściwej stopy dyskontowej. 

Praca Reinhardta prócz tego, że stanowi znakomity przykład praktycznego zastoso-
wania NPV do ustalania wielkości progu rentowności, pokazuje również, jak dużym proble-
mem jest oszacowanie odpowiedniej stopy dyskontowej, co jest obecnie głównym zarzutem 
stawianym metodzie wartości bieżącej netto3. Na podstawie publikacji autora można rów-
nież docenić wagę tego problemu, która objawia się w bardzo dużych różnicach wielkości 
progów rentowności przy zastosowaniu różnych stóp dyskonta. W  niniejszej pracy pod-
jęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe było oszacowanie wielkości pro-
gu rentowności dla projektu Tristar bez znajomości odpowiedniej wartości stopy dyskonta 
uwzględniającej ryzyko. 

Metoda Monte Carlo w szacowaniu wartości NPV

Coraz powszechniej stosowaną metodą szacowania wielkości NPV, wobec kalkulacji 
uwzględniającej premię za ryzyko w stopie dyskonta, jest metoda Monte Carlo, gdzie ryzy-
ko odzwierciedlone zostało w rozkładzie zmiennych wynikowych lub wartościach oczeki-
wanych, a dyskonto odbywa się przy zastosowaniu stopy wolnej od ryzyka. Przy kalkulacji 
wielkości NPV tą metodą kluczowe znaczenie ma poprawne oszacowanie rozkładów zmien-
nych deterministycznych, które będą we właściwy sposób oddawały ryzyko wystąpienia 
danej wartości w określonym przedziale. Oznaczać to będzie pewną modyfikację założeń 
poczynionych przez Reinhardta, który używając metody kalkulacyjnej musiał zdecydować 
się na zastosowanie pojedynczych wartości zmiennych deterministycznych. W wielu przy-
padkach autor musiał wybierać rozwiązania kompromisowe, które prowadziły do sporych 
uproszczeń już na etapie założeń do modelu. Wydaje się zatem, iż modyfikacja założeń 
poczynionych przez Reinhardta, która dostosowuje je do wymagań metody Monte Carlo, 
w żaden sposób nie pogorszy wiarygodności modelu, a wręcz przeciwnie, może przyczynić 
się do jego większej dokładności. 

3 A. Damodaran: Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications. Sep-
tember 2008, Stern School of Business, s. 2; W. Rogowski: Rachunek efektywności inwestycji. Wol-
ters Kluwer business, Kraków 2008, s. 168.
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Ustalanie wielkości NPV metodą Monte Carlo, a co za tym idzie progu rentowności 
dla projektu Tristar, odbywać się będzie w ramach następujących działań. W pierwszej 
kolejności zostaną określone zmienne istotne dla modelu oraz oszacowane ich rozkłady 
wartości. W kolejnym kroku ustalone zostaną rozkłady wartości przepływów pieniężnych 
w kolejnych okresach cyklu życia projektu Tristar. W następnym etapie oszacowane zosta-
ną rozkłady wartości oczekiwanych przepływów pieniężnych w kolejnych okresach cyklu 
życia inwestycji Lockheeda. Następnie ustalone zostaną maksima wartości oczekiwanych 
przepływów pieniężnych, które w ostatnim etapie zostaną zdyskontowane przy pomocy 
stopy wolnej od ryzyka. Podstawowe założenia poczynione przez Reinhardta odnośnie 
kształtowania się wielkości nakładów początkowych, modelu kosztów produkcji oraz przy-
chodów ze sprzedaży zostaną zachowane. 

Koszty fazy przedprodukcyjnej projektu

Projekt Tristar wymagał dość dużych nakładów na etapie badań oraz na etapie in-
westycji w majątek produkcyjny, co wynikało z jego dość rewolucyjnej, w stosunku do 
starszych modeli Lockheeda, konstrukcji. Spółka, mimo iż nie miała we wstępnej fazie 
projektu problemów z jego terminową realizacją, trzymała informacje o ponoszonych kosz-
tach w tajemnicy przed światem zewnętrznym, co powodowało pewne trudności w oce-
nie rentowności projektu. Reinhardt załączył do swojej pracy specjalny dodatek Appen-
dix B, w którym zbiera i porządkuje informacje o poniesionych przez Lockheeda kosztach 
w ramach fazy inwestycyjnej, jakie były publikowane na konferencjach prasowych oraz 
w czasie prezentacji założeń finansowych przed Kongresem. Autor dochodzi do wniosku, 
że koszty fazy przedprodukcyjnej projektu wynosiły przynajmniej 800 milionów dolarów, 
a prawdopodobnie sięgnęły nawet kwoty 1 miliarda dolarów. Oczywiście ustalenia poczy-
nione przez Reinhardta należy przyjąć wobec braku możliwości ich weryfikacji, co zresztą 
nie jest przedmiotem niniejszej pracy. Autor w swoich analizach wykorzystał kompromi-
sową wartość 900 milionów dolarów, a więc środek założonego przedziału występowania 
kosztów fazy przedprodukcyjnej. W metodzie Monte Carlo jest możliwe przyjęcie bardziej 
szczegółowych założeń kształtowania się tej zmiennej deterministycznej, korzystając z in-
formacji dostarczonych w pracy. Określając przedział występowania kosztów fazy projek-
towej i inwestycji w aktywa produkcyjne Reinhardt precyzuje, że koszty wyniosły przynaj-
mniej 800 milionów dolarów4. Można zatem zakładać, że autor był pewien, iż kwota nie jest 
niższa. Górną granicę przedziału kosztów przedprodukcyjnych, a więc poziom 1 miliarda 
dolarów, określił jako prawdopodobną. Racjonalne wydaje się zatem założenie, iż wartość 
ta wydawała się autorowi mniej wiarygodna aniżeli kwota 800 milionów dolarów. Wobec 
powyższych założeń przyjęto, iż w szacowaniu wartości NPV metodą Monte Carlo wartość 
kosztów fazy przedprodukcyjnej będzie nie niższa niż 800 milionów dolarów. Dodatkowo 

4 U.E. Reinhardt: op.cit., s. 823.
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przyjęto, iż rozkład tej zmiennej będzie rozkładem normalnym jednostronnym, z odchyle-
niem standardowym wynoszącym 100 milionów dolarów.

Rys. 1.  Rozkład wartości nakładów przedprodukcyjnych na program Tristar (w mln USD)

Żródło:  opracowanie własne.

W ten sposób możliwe jest odwzorowanie poglądów autora, który z pewnością wypo-
wiada się o kwocie 800 milionów dolarów, natomiast kwotę 1 miliarda określa jako praw-
dopodobną.

Kolejnym ważnym parametrem modelu jest czas trwania okresu przedprodukcyjnego. 
Reinhardt w swojej pracy zakłada, iż prace na projektem Tristar rozpoczęły się na wiosnę 
1968 roku i zgodnie z przyjętymi założeniami miały się zakończyć w listopadzie 1971 roku, 
a więc po 42 miesiącach. Pisząc o tym zagadnieniu w 1973 roku, autor wiedział, że okres 
fazy badań i inwestycji w majątek produkcyjny wydłużył się do 48 miesięcy i pierwszy 
Tristar opuścił fabrykę dopiero w kwietniu 1972 roku. Było to spowodowane opóźnieniem 
w dostawie silników do samolotu Lockheeda, które firma Rolls Royce projektowała na 
potrzeby spółki. Reinhardt słusznie założył, że w momencie prezentacji wyliczeń dla Kon-
gresu, a więc na wiosnę 1971 roku, Lockheed nie mógł przewidzieć wspomnianych wcześ-
niej opóźnień, stąd też przyjął do swoich kalkulacji okres 42 miesięcy jako właściwy dla 
wiedzy posiadanej na początku roku 1971. Założył również, wobec braku informacji na ten 
temat ze strony Lockheeda, że wydatki na badania i inwestycje w majątek produkcyjny były 
ponoszone proporcjonalnie, a więc w jednakowej wielkości każdego z 42 miesięcy tej fazy 
projektu. Do szacowania wielkości NPV metodą Monte Carlo założenie to zostanie również 
przyjęte w całości. Jak wspomniano we wcześniejszej części pracy, Lockheed trzymał w ta-
jemnicy przed światem zewnętrznym informacje o nakładach w fazie przedprodukcyjnej 
oraz strukturze tych nakładów. W związku z tym przyjęte przez autora rozwiązanie wydaje 
się być jedynym racjonalnym w perspektywie informacji dostępnych w 1971 roku. 
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Koszty produkcji samolotu Tristar

Prognozując przyszłe koszty produkcji samolotu Tristar, Reinhardt bazował na wcześ-
niejszych badania prowadzonych w tej dziedzinie5 i skorzystał ze znanego już w tamtym 
okresie czasu efektu uczenia się, co sprawnie opisuje tak zwana krzywa uczenia. Zaobser-
wowano, że koszty produkcji maleją o mniej więcej stałą wyrażoną procentowo wielkość, 
za każdym razem gdy produkcja się podwaja. Reinhardt wykorzystał w swoim modelu na-
stępującą formułę,

YQ = Y1Q
–b

gdzie Q wyraża liczbę wyprodukowanych samolotów, YQ określa przeciętny koszt jednost-
kowy bazujący na skumulowanej wartości kosztów, Y1 określa koszt pierwszego egzempla-
rza samolotu, a parametr b wyraża się następującym wzorem b = –log(γ)/log(2). 

Kluczową sprawą było ustalenie wielkości parametru uczenia się γ, który stanowi 
podstawę do wyznaczania kosztów produkcji przy danym wolumenie przy pomocy wy-
żej zaprezentowanej formuły. Reinhardt skorzystał z danych opublikowanych w magazy-
nie Barron’s, które dotyczyły kosztów produkcji w przemyśle lotniczym6. Ustalił wartość 
parametru b = 0,369188, co wyraża tzw. efekt uczenia się na poziomie 77,8%. Zgodnie 
z badaniami prowadzonymi między innymi w przemyśle lotniczym poziom efektu ucze-
nia się między 75 a 78% jest typowy7. Zaprezentowany wyżej model szacowania kosztów 
produkcji kolejnych jednostek samolotów nie uwzględnia kosztów amortyzacji, co automa-
tycznie powoduje możliwość uznania go za negatywny przepływ pieniężny. Takie założe-
nie poczynił w swoich analizach również Reinhardt. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto 
tę samą formułę określania kosztów produkcji kolejnych jednostek Tristara. Na potrzeby 
szacowania wielkości NPV metodą Monte Carlo przyjęto, iż współczynnik uczenia się bę-
dzie oscylował w granicach typowych dla przemysłu lotniczego, a więc między 75 a 78% 
ze średnią na poziomie przyjętym przez Reinhardta, a więc 77,4%. Założenie to wydaje 
się racjonalne z dwóch względów. Po pierwsze dane opublikowane w magazynie Barron’s, 
z których korzystał autor, były uzyskane za pomocą pewnych założeń co do parametrów 
charakteryzujących projekt Tristar. Nie można zatem uzyskanej wielkości traktować jako 
pewnej. Po drugie sama definicja krzywej uczenia się zakłada możliwość niewielkich zmian 
parametru γ, który powinien oscylować w ramach wartości typowych dla danej branży.

5 H.R. Biederman: International trade and cooperation in Aerospace Products. Development 
Planning Report No. 80, Lockheed Aircraft Corporation, Burbank, kwiecień 1968, cyt. za U.E. Rein-
hardt: op.cit.; W.J. Fabrycky, P.E. Torgerson: Operations Economy: Industrial Applications of Opera-
tions Research. Englewood Cliffs, 1966, cyt. za U.E. Reinhardt: op.cit.

6 M. Gordon: Hitched to the Tristar – Disaster at Lockheed would cut a wide swathe. Barron’s, 
15 marca 1971, strony 5–14, cyt. za U.E. Reinhardt: op.cit.

7 H.R. Biederman: op.cit., s. 79, cyt. za U.E. Reinhardt: op.cit.
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Jedyną zasadniczą zmianą w założeniach, jaką poczyniono, jest ilość miesięcznie 
produkowanych przez Lockheeda samolotów. W swojej pracy Reinhardt ustalił, iż spółka 
zamierzała wyprodukować między listopadem 1971 roku a końcem 1977 roku około 220 
egzemplarzy, co daje przeciętną 3 sztuk na miesiąc8. Ustalił również, iż w oryginalnym 
dokumencie przedstawionym przez Lockheeda w Kongresie zakładano pewne fluktuacje 
w wielkościach rocznej produkcji Tristarów, jednakże wobec przyjętej metodyki liczenia 
NPV autor zdecydował się na stałą wielkość produkcji na poziomie 3 sztuk. Przy szaco-
waniu wartości NPV metodą Monte Carlo możliwe jest uwzględnienie fluktuacji w wiel-
kościach miesięcznej produkcji Tristarów poprzez zastosowanie rozkładu normalnego tej 
zmiennej. Założono również, że zmienna ta będzie miała charakter dyskretny i może przyj-
mować wartości 2,3 lub 4. Występowanie wielkości produkcji na poziomie 3 sztuk mie-
sięcznie określono w odległości jednego odchylenia standardowego od średniej, co ozna-
cza, iż taka miesięczna wielkość produkcji będzie występowała z prawdopodobieństwem 
wynoszącym 68,27%. Natomiast wolumeny produkcji na poziomie 2 i 4 sztuk miesięcznie 
będą występowały z prawdopodobieństwem wynoszącym 15,87%. Założenie to wydaje się 
być racjonalne wobec faktu istnienia samych fluktuacji, o czym informuje w swojej pracy 
Reinhardt, a także wobec braku informacji o ponadnormatywnych rozmiarach fluktuacji. 
Można zatem stwierdzić, iż rozkład normalny najlepiej oddaje „normalne” fluktuacje w za-
kresie wielkości produkcji.

Przychody ze sprzedaży samolotów Tristar

Założenia odnośnie możliwych do wygenerowania przez projekt Lockheeda przycho-
dów Reinhard oparł o sprawozdanie przygotowane przez spółkę na potrzeby pozyskania 
gwarancji rządowych. Oryginalnie ustalona cena jednego Tristara wynosiła 14,7 miliona 
dolarów, jednakże w późniejszym okresie została podwyższona i w zależności od wersji 
wyposażenia samolotu oscylowała w roku 1971 na poziomie od 15 do 16 milionów dola-
rów9. W dalszej części pracy autor, zmuszony przyjętą metodyką liczenia NPV, zdecydował 
się na przyjęcie średniej ceny na poziomie 15,5 miliona dolarów, jednakże jak przyznał 
wartość ta była nieco zawyżona w jego opinii. W związku z powyższym na potrzeby szaco-
wania NPV metodą Monte Carlo przyjęto za środek przedziału cenę 15,4 miliona dolarów, 
zgodnie z sugestią autora, że średnia wartość ceny jest nieco zawyżona. Przyjęto również, 
iż rozkład ceny Tristara będzie miał charakter normalny, a odchylenie standardowe wy-
niesie 0,3 miliona dolarów. Powyższe rozwiązania wydają się racjonalne wobec podanych 
przez Reinhardta informacji. 

Dodatkowo należy wprowadzić założenia odnośnie możliwości sprzedażowych samo-
lotu. W połowie 1971 roku, kiedy zarząd spółki Lockheed prezentował swoje opracowanie 
dotyczące projektu przed Kongresem, ujawnił, że obecnie firma ma zamówienia jedynie 

8 U.E. Reinhardt: op.cit., s. 831.
9 Ibidem, s. 829.
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na 103 egzemplarze oraz 75 tak zwanych second buys, które umożliwiały wycofanie się 
klienta z zakupu w dowolnym momencie, bez ponoszenia przez niego konsekwencji. Wobec 
powyższych faktów należy uznać, iż w lipcu 1971 roku spółka miała potwierdzone zamó-
wienia na jedynie 103 samoloty Tristar. Pozostałe 75 opcji zakupu odrzutowców Lockheeda 
trudno uznać za pewne i potwierdzone. W związku z powyższym racjonalne wydaje się 
założenie, że wspomniane wcześniej 75 tak zwanych second buys można zapisać w modelu 
jako zakontraktowaną sprzedaż samolotów Tristar, która jednakże obarczona jest pewnym 
ryzykiem związanym z możliwością rezygnacji części odbiorców z zakupu. Przyjęto, iż ry-
zyko to wynosi około 20%, stąd też przepływy pieniężne generowane przez prawdopodob-
ną sprzedaż 75 sztuk samolotów Tristar na podstawie opcji zakupu zredukowano o współ-
czynnik ryzyka, a więc (1–0,2). Ustalając wskaźnik ryzyka związany z niepotwierdzonymi 
sprzedażami wzięto pod uwagę, iż trudno byłoby uznać za racjonalny przypadek, gdzie 
połowa lub mniej niż połowa nabywców, którzy zawarli opcje kupna samolotów Lockhee-
da, zrezygnowałaby z transakcji. Wzięto również pod uwagę iż część odbiorców uiściła 
przedpłaty w związku z zamówieniami, o których mowa będzie poniżej. Wobec powyż-
szych ustaleń wydaje się, iż poziom około 20% to maksymalna stopa transakcji opcyjnych, 
z których odbiorcy mogą zrezygnować. 

Należy również wziąć pod uwagę, iż Lockheed nie zamierzał poprzestać na zamówie-
niach, które zgromadził do momentu prezentacji projektu w Kongresie. W przedstawionym 
raporcie stwierdzono, że Lockheed zamierza uzyskać 35–40% udział w rynku zamówień 
na międzykontynentalne samoloty pasażerskie, który spółka szacowała na poziomie 775 
samolotów. Łatwo zatem policzyć, iż Lockheed zakładał całkowitą sprzedaż na poziomie 
między 270 a 310 samolotów Tristar. Reinhardt w swojej pracy wykazał, iż założenia te są 
nazbyt optymistyczne i nie znajdują potwierdzenia w tempie rozwoju rynku lotniczego. 
Mimo tego autor założył, co wydaje się być jak najbardziej słuszne, iż Lockheed będzie 
w stanie sprzedać więcej samolotów Tristar niż zakontraktowane w połowie 1971 roku 178 
sztuk. Wobec czego w modelu szacowania wartości NPV należy uwzględnić możliwość ta-
kiej sprzedaży. Ponieważ produkcja wykraczająca ponad 178 samolotów nie jest zakontrak-
towana, należy założyć, iż istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie ona zrealizowana 
w takiej wielkości jak wynika to z przedstawionego w Kongresie raportu, a więc w liczbie 
270–310 sztuk. Wskazują na to nie tylko przedstawione przez Reinhardta dowody na to, iż 
Lockheed mocno przeszacował zapotrzebowanie rynkowe na samoloty międzykontynen-
talne, ale również konieczność konkurowania Tristara z samolotami DJ-10 (McDonnell Do-
uglas) i Airbusem (europejskie konsorcjum spółek), które w 1971 roku były oceniane przez 
rynek bardzo wysoko. Wobec powyższych faktów, znanych w chwili prezentacji założeń 
projektu przed Kongresem, trudno oceniać szansę na osiągnięcie sprzedaży przekracza-
jącej 178 sztuk i sięgającej aż 310 sztuk na więcej niż 50%, choć wydaje się, iż nawet ta 
wartość wobec znacznego przeszacowania popytu rynkowego może być nieco zbyt opty-
mistyczna. W modelu szacowania wielkości NPV metodą Monte Carlo przyjęto zatem, iż 
wszelkie przepływy pieniężne wynikające z produkcji i sprzedaży samolotów Tristar ponad 
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178 sztuk będą korygowane wskaźnikiem (1–0,5) ze względu na ryzyko związane z ich 
możliwym występowaniem.

Reinhardt w swojej pracy skupił się na jeszcze jednym aspekcie związanym z przy-
chodami projektu Tristar. Zgodnie z danymi przedstawionymi w kongresie w 1971 roku, 
Lockheed otrzymał od swoich klientów około 260 milionów dolarów zaliczek, które wpły-
nęły na konto spółki przed lipcem 1971 roku, a więc jeszcze w fazie przedprodukcyjnej 
projektu. Ponieważ żadne informacje na temat terminów poszczególnych wpłat oraz ich 
wysokości nie zostały przedstawione, autor uznał za racjonalne, by nie uwzględniać tych 
wpłat w przepływach pieniężnych fazy badań i inwestycji w środki produkcji. W przyjętym 
przez Reinhardta modelu zaliczki zatem nie występują, stąd też kwoty przyszłych przycho-
dów nie są pomniejszane o uiszczone wcześniej środki finansowe. Takie samo założenie 
przyjęto szacując NPV metodą Monte Carlo. 

Założenia dodatkowe do modelu

W oryginalnej pracy dotyczącej projektu Tristar autor poczynił dwa założenia, któ-
re będą wykorzystane również w niniejszej pracy. Pierwsze z nich dotyczy inflacji, któ-
ra w opinii Reinhardta będzie w jednakowy sposób wpływać na przychody generowane 
przez projekt jak i na koszty produkcji samolotów. W związku z tym jej oddziaływanie na 
strumienie pieniężne będzie neutralne. Drugie założenie dotyczy opodatkowania dochodów 
projektu10. Autor założył, zgodnie z obowiązującym w tym czasie systemem podatkowym, 
że koszty ponoszone w fazie początkowej projektu będą zmniejszać podstawę opodatkowa-
nia przyszłych dochodów generowanych w fazie produkcyjnej. W związku z tym Reinhardt 
uznał, że racjonalne będzie opodatkowanie skalkulowanej wartości bieżącej netto. Iden-
tyczne założenie przyjęto przy ustalaniu wartości NPV przy pomocy metody Monte Carlo. 

Dodatkowo do szacowania wartości bieżącej netto metodą Monte Carlo zastosowano 
stopę wolną od ryzyka wynoszącą 5% w skali roku, która jest równa stopie zwrotu z obli-
gacji rządowych z 1971 roku. W przyjętej metodzie zastosowano liczbę 10 tysięcy iteracji 
oraz 30 przedziałów wartości wynikowych. 

Wyniki uzyskane metodą Monte Carlo

Na podstawie przeprowadzonych symulacji określono, że poziom produkcji i sprzeda-
ży w projekcie Tristar, przy którym wartość NPV jest dodatnia, wynosi 7 sztuk miesięcznie, 
co daje łączną liczbę 504 egzemplarzy dla całego zakładanego okresu życia inwestycji. 
Jest to wartość dalece większa od prezentowanej w Kongresie wielkości 50 samolotów, 
która w roku 1972 została przez Lockheeda zweryfikowana do poziomu 275 egzempla-

10 Stawka podatku dochodowego od przedsiębiorstw wynosiła w Stanach Zjednoczonych w 1971 r. 
50%.
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rzy11. Wyniki uzyskane przez Reinhardta kształtują się następująco, w zależności od przy-
jętej wartości stopy dyskontowej: dla k = 0% break even point wynosi 278 samolotów, dla 
k = 5% wolumen sprzedaży osiąga wielkość 360 egzemplarzy, dla k = 10% jest to wartość 
510 sztuk, a dla k = 15% sięga ponad 1000 samolotów. 

Jak widać z powyższych danych uzyskany wynik jest prawie identyczny z rezultatem 
osiągniętym przez Reinhardta, przy rocznym dyskoncie na poziomie 10%. Należy jednak 
zwrócić uwagę, iż duży wpływ na uzyskaną wielkość ma przyjęcie przez autora założenia, 
że koszty fazy przedprodukcyjnej wynoszą 900 milionów dolarów, mimo iż przyznaje on 
w swojej pracy dużo większe prawdopodobieństwo kwocie 800 milionów dolarów aniżeli 
wielkości 1 miliarda dolarów. Najistotniejsze jest jednak, że niezależnie od przyjętego po-
dejścia w szacowaniu wielkości NPV, uzyskane wyniki prowadzą do identycznych wnio-
sków co do rentowności projektu Tristar, które jak pokazały lata późniejsze, były jak naj-
bardziej prawidłowe.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy pracy Reinhardta oraz wykonanych ponow-
nie kalkulacji wielkości break even point dla projektu Tristar metodą Monte Carlo, przy 
wykorzystaniu wielkości NPV, można stwierdzić, iż jest możliwe poprawne oszacowanie 
progu rentowności bez znajomości stopy dyskontowej uwzględniającej premię za ryzyko. 
Uzyskany wynik należy uznać za zbieżny z wynikami przedstawionymi w oryginalnej pra-
cy. Ponadto przeprowadzone doświadczenie skłania do wyciągnięcia kilku interesujących 
wniosków.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż niezależnie od przyjętej metodyki usta-
lania wartości NPV kluczowe znaczenie dla uzyskanych wyników mają poprawnie sformu-
łowane założenia odnośnie wielkości zmiennych deterministycznych. Na podstawie niniej-
szego doświadczenia można również stwierdzić, iż metoda stochastyczna (Monte Carlo) 
przyjęta do szacowania wartości bieżącej netto inwestycji może być interesującą alterna-
tywą wobec kalkulowania wielkości NPV przy zastosowaniu stopy dyskontowej uwzględ-
niającej ryzyko, której praktyczna implikacja napotyka znaczne problemy, czego dowodzi 
chociażby praca Reinhardta. Ostatnim wnioskiem, jaki nasuwa się z przeprowadzonych 
analiz, jest fakt, iż stosowanie metody kalkulacyjnej w szacowaniu wartości bieżącej netto 
prowadzi do wielu uproszczeń na etapie założeń do modelu, które wynikają z konieczności 
uśredniania wartości zmiennych deterministycznych. 

11 „Time Magazine” z 21 sierpnia 1972 r., s. 62, cyt. za U.E. Reinhardt: op.cit.
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BREAK EVEN ANALYSIS FOR LOCKHEED’S TRISTAR: 
AN APPLICATION OF MONTE CARLO METHOD FOR CALCULATING NPV

Summary

Implication of Monte Carlo method for calculating the NPV and the break even point of project 
can be an interesting alternative towards the NVP calculated with the discount rate which includes 
the risk of an investment. In this article author took an attempt of recalculating the break even of 
Lockheed’s Tristar project, which needed an immediate Congressional loan guarantee for $250 mil-
lion of additional bank credit required for the completion of that program. The results are very similar 
to Reinhardt’s, the author of original work published in 1973, who calculated the break even point for 
this project from the 1971 perspective using the NPV.
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Wprowadzenie

Właściwa wycena wartości przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych problemów 
dla współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na efektywne wyznaczanie wartości 
przedsiębiorstwa najczęściej związane jest ze zmianami w strukturze jego akcjonariatu. 
Wyceny podmiotów gospodarczych sporządzane mogą być również między innymi w celu 
określenia strategii działania, wartości zabezpieczenia (zastawu) kredytu, czy też w celach 
podatkowych. Analizując polską i zagraniczną literaturę z zakresu wyceny przedsiębiorstw 
wydaje się, że teoretyczne podstawy tego zagadnienia zostały opisane w sposób wyczer-
pujący1. Należy jednak zauważyć, że znajomość podstaw teoretycznych nie zawsze musi 
wiązać się z umiejętnością ich praktycznej aplikacji. W celu poprawy jakości otrzymywa-
nych szacunków wartości, w wielu krajach świata opracowywane i wdrażane są więc różne 
formy regulacji procesu wyceny. Biorąc pod uwagę stopień rozwoju rynku wycen bizneso-
wych w Polsce, warto zastanowić się nad wprowadzeniem podobnych unormowań również 
w naszym kraju. W niniejszym artykule przedstawiony został zarys standardów wyceny 
przedsiębiorstw opracowanych i stosowanych przez American Society of Appraisers.

Historia American Society of Appraisers

Amerykańskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców (ang. American Society of Appraisers, 
ASA) jest jedną z najstarszych i najbardziej znaczących organizacji skupiających wszelkiego 
rodzaju specjalistów w zakresie wyceny. Stowarzyszenie oficjalnie zarejestrowane zostało 
w 1952 roku, ale jego początki sięgają lat trzydziestych dwudziestego wieku. Inicjatorami 
powstania ASA były dwie organizacje zrzeszające rzeczoznawców majątkowych – założona 
w 1936 roku American Society of Technical Appraisers (ASTA) oraz  powstała w 1939 roku 
Technical Valuation Society (TVS). Temat możliwej fuzji obu organizacji po raz pierwszy 

1 Tematykę wyceny przedsiębiorstw podejmują między innymi: T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wy-
cena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG-Press, Warszawa 1997; D. Zarzecki: Metody wyceny 
przedsiębiorstw. FRR, Warszawa 1999; R. Borowiecki, J. Czaja, A. Jaki, M. Kulczycki: Metody i systemy 
wyceny przedsiębiorstw. TWIGGER, Warszawa 2002.
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poruszony został w 1946 roku, w branżowym magazynie Technical Publication. Opisana 
w publikacji idea nie została jednak poparta żadnymi działaniami formalnymi. Pomysł po-
łączenia obu organizacji urzeczywistnił się dopiero na początku latach pięćdziesiątych, kie-
dy w TVS powstał projekt stworzenia Komisji Doradczej Rzeczoznawców (ang. Appraisers 
Advisory Board). W skład komisji mieli wejść reprezentanci najważniejszych organizacji 
zrzeszających rzeczoznawców, a jej działalność polegać miała na badaniu celów i zasad 
działalności oraz wspieraniu rozwoju stowarzyszeń zrzeszających osoby zajmujące się sze-
roko rozumianą wyceną. Inicjatorzy pomysłu mieli nadzieję, że dzięki powołaniu Komisji 
uda się doprowadzić do stworzenia federacji stowarzyszeń rzeczoznawców, bez ingerencji 
w ich autonomiczne struktury. Mimo licznych rozmów prowadzonych z przedstawiciela-
mi  poszczególnych organizacji pomysł powołania Komisji ostatecznie upadł, jednak same 
rozmowy nie zakończyły się bezowocnie. Ich efektem była decyzja członków ASTA i TVS 
o połączeniu obu organizacji. W czasie spotkania obywającego się w grudniu 1951 roku 
w Nowym Jorku ustalono, że fuzja przeprowadzona zostanie 1 lipca 1952 roku, a nowa 
organizacja będzie działać pod nazwą American Society of Appraisers2.

Kryteria oceny rzeczoznawców stosowane przez American Society of Appraisers

Od początku istnienia podstawowym celem działalności ASA było dbanie o jakość 
usług świadczonych przez rzeczoznawców. Dlatego też jednym z pierwszych działań pod-
jętych przez nowo powstałe stowarzyszenie było opracowanie kodeksu etycznego. Jego 
pierwsza wersja opublikowana została w listopadzie 1952 roku w magazynie Technical 
Valuation. Podstawy wersji obecnie obowiązującej formalnie przyjęte zostały 30 czerwca 
1968 roku pod nazwą Zasady Prowadzenia Wyceny i Kodeks Etyki (ang. Principles of App-
raisal Practice and Code of Ethics). W dokumencie tym zostały określone ogólne reguły 
postępowania, którymi powinni kierować się wszyscy członkowie stowarzyszenia3.

Działalność ASA w kwestii podnoszenia jakości świadczonych przez  rzeczoznawców 
usług nie ograniczyła się jedynie do opracowania kodeksu etycznego. W 1987 roku ASA 
wraz z siedmioma największymi stowarzyszeniami założyła Fundację Wyceny4 (ang. The 
Appraisal Foundation) – organizację non-profit powołaną w celu ustalenia jednolitych kry-
teriów oceny zawodowych rzeczoznawców. Od 1989 roku Fundacja uznawana jest przez 
Kongres Stanów Zjednoczonych za źródło rozwoju i upowszechniania standardów wyceny 
oraz oceny kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców5. 

Obecnie każdy aplikant starający się o akredytację ASA musi w ciągu 10  miesięcy 
zdać egzaminy z etyki zawodowej oraz przejść zakończony egzaminem kurs z Zunifiko-

2 E. Leet: The History of the American Society of Appraisers. American Society of Appraisers, Washing-
ton 2001, s. 10–12.

3 Ibidem, s. 24–28.
4 Szerszy opis działalności Fundacji Wyceny znajduję się na stronie: http://www.appraisalfoundation.

org.
5 http://old.appraisers.org.
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wanych Standardów Zawodowego Rzeczoznawcy (ang. Uniform Standards of Professional 
Appraisal Practice, USPAP), które co roku publikowane są przez Fundację Wyceny. Osoby, 
które zdadzą powyższe testy, w zależności od swoich kwalifikacji mogą otrzymać akredy-
tację ASA w jednej z sześciu następujących dyscyplin:

– badanie i zarządzanie wyceną (ang. Appraisal Review and Management),
– wycena biznesowa (ang. Business Valuation),
– wycena kamieni szlachetnych i wyrobów jubilerskich (ang. Gems and Jewelry),
– wycena maszyn i urządzeń technicznych (ang. Machinery and Technical Special-

ties),
– wycena ruchomości (ang. Personal Property),
– wycena nieruchomości (ang. Real Property)6.
Różnorodność i złożoność dóbr podlegających wycenie powoduje, że ogólnie przyjęte 

zasady i procedury często są  mało precyzyjne. Dlatego też, w celu ograniczenia wątpliwo-
ści co do wiarygodności i odpowiedniości wyznaczanych szacunków wartości, w ramach 
każdej z wymienionych dyscyplin wprowadzane  zostały dodatkowe formy regulacji.

Standardy ASA w wycenie biznesowej

Dbając o jakość wyceny biznesowej ASA opracowała i przyjęła Standardy i Defi-
nicje Wyceny Biznesowej ASA (ang. ASA Business Valuation Standards and Definitions). 
Zawarte w tym dokumencie przepisy stanowią uzupełnienie przygotowanych przez Fun-
dację Wyceny Zunifikowanych Standardów Zawodowego Rzeczoznawcy oraz opracowa-
nych przez ASA Zasad Prowadzenia Wyceny i Kodeksu Etyki. Do standardów dołączone 
zostały związane z nimi instrukcje (ang. Statements on ASA Business Valuation Standards, 
SBVS), opinie doradcze (ang. Advisory Opinions, AO) oraz wskazówki dotyczące zastoso-
wania konkretnych procedur w prowadzonych postępowaniach sądowych (ang. Procedural 
Guidelines, PG)7.

ASA Business Valuation Standards
Przyjęte przez ASA Standardy Wyceny Biznesowe ASA (ang. ASA Business Valuation 

Standards, BVS) określają minimalne kryteria dotyczące przeprowadzania wyceny firm, 
udziałów własnościowych oraz papierów wartościowych. Podstawowym celem wprowa-
dzenia standardów jest poprawa jakości dokonywanych szacunków wartości poprzez ujed-
nolicenie zasad i procedur wyceny. Do przestrzegania zawartych w standardach przepisów 
zobowiązani są wszyscy członkowie stowarzyszenia. W najnowszej wersji tego dokumentu, 
zatwierdzonej w lipcu 2008 roku, zawartych zostało dziewięć następujących standardów:

6 http://old.appraisers.org.
7 American Society of Appraisers: ASA Business Valuation Standards. Business Valution Committee, 

Herndon 2008, s. 4.
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– Standard 1:  Ogólne wymogi przeprowadzania wyceny biznesowej (ang. General 
Requirements for Developing Business Valuation, BVS-I),

– Standard 2:  Korekta sprawozdań finansowych (ang. Financial Statement Adjust-
ments, BVS-II),

– Standard 3: Podejście majątkowe w wycenie  biznesowej (ang. Asset-Based Ap-
proach to Business Valuation, BVS-III),

– Standard 4: Podejście dochodowe w wycenie biznesowej (ang. Income Approach to 
Business Valuation, BVS-IV),

– Standard 5: Podejście rynkowe w wycenie biznesowej (ang. Market Approach to 
Business Valuation, BVS-V),

– Standard 6: Wnioskowanie na temat wartości firmy (ang. Reaching a Conclusion to 
Business Valuation, BVS-VI),

– Standard 7: Premie i dyskonta w wycenie (ang. Valuation Discounts and Premiums, 
BVS VII),

– Standard 8: Pisemny raport z wyceny biznesowej (ang. Comprehensive Written 
Business Valuation Report, BVS-XIII),

– Standard 9: Wycena aktywów niematerialnych (ang. Intangible Assets Valuation, 
BVS-IX)8. 

Uzupełnienie powyższych standardów stanowi dołączony do nich słownik, w któ-
rym  zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia związane z wyceną biznesową. Zawarte 
w słowniku hasła zawierają również definicje pochodzące z Międzynarodowego Słownika 
Terminów Wyceny Biznesowej (ang. International Glossary of Business Valuation Terms), 
który stosowany jest przez takie organizacje jak American Institute of Certified Public Ac-
countants, National Association of Certified Valuation Analysts, The Canadian Institute of 
Chartered Business Valuators, The Institute of Business Appraisers9.

Statements on ASA Business Valuation Standards
Dokonując wyceny podmiotów gospodarczych, udziałów własnościowych, papierów 

wartościowych czy też wartości niematerialnych i prawnych członkowie ASA zobowiąza-
ni są nie tylko do przestrzegania określonych standardów, ale również związanych z nimi 
instrukcji. Instrukcje tworzone są w celu objaśnienia, interpretacji, wyjaśnienia lub roz-
szerzenia standardów. Do obecnie obowiązujących standardów dołączone zostały dwie in-
strukcje, które odnoszą się do standardu nr 5 – Podejście rynkowe w wycenie biznesowej 
(BVS-V). Pierwsza z nich dotyczy prowadzenia wyceny w oparciu o metodę spółek porów-
nywalnych (ang. Guideline Public Company Method, SBVS-I), druga natomiast związa-
na jest z zastosowaniem w wycenie metody porównywalnych transakcji (ang.  Guideline 
Transaction Method, SBVS-II). W instrukcjach oprócz przedstawienia ogólnych założeń 

8 Ibidem, s. 5–23.
9 Ibidem, s. 24–32.
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obu metod opisane zostały reguły obowiązujące przy poszukiwaniu i wyborze spółek 
i transakcji porównywalnych. Ponadto określone w nich zostały zasady budowy wskaźni-
ków, w oparciu o które dokonuje się wyceny podmiotów gospodarczych metodami porów-
nawczymi. W ostatniej części obu instrukcji wskazane zostały specyficzne czynniki, które 
należy uwzględnić przy posługiwaniu się konkretną metodą. Do czynników tych zaliczono 
między innymi: stopień kontroli and spółką, płynność obrotu jej akcjami, cele strategiczne 
i inwestycyjne oraz wielkość rynku, na którym oferuje swoje  produkty bądź usługi10.

Advisory Opinions
Integralną częścią przyjętych przez ASA Standardów Wyceny Biznesowej ASA są opi-

nie doradcze. Ich zadaniem jest ilustracja aplikacji przedstawionych wcześniej standardów 
i instrukcji w specyficznych sytuacjach. W przeciwieństwie do opisanych w poprzednich 
podpunktach regulacji nie mają one jednak charakteru obligatoryjnego. 

W ostatnim wydaniu standardów znalazła się tylko jedna opinia doradcza, która do-
tyczy zastosowania standardów w konsultingu i finansowych usługach doradczych (ang.  
Financial Consultation and Advisory Service, AO-1).  Zgodnie z jej treścią, w opinii Komi-
tetu Wyceny Biznesowej Standardy Wyceny Biznesowej ASA oraz Zunifikowane Standardy 
Zawodowego Rzeczoznawcy mają zastosowanie w wycenie biznesowej tylko w przypadku, 
gdy jest ona prowadzona na podstawie formalnej umowy dotyczącej wydania opinii na 
temat wartości. Standardy nie mają więc zastosowania w przypadku świadczenia finanso-
wych usług doradczych, w których nie są wydawane opinie na temat wartości11.

Procedural Guideline
Zrzeszeni w ASA specjaliści z zakresu wyceny biznesowej niejednokrotnie są zatrud-

niani jako eksperci w sporach sądowych. W celu podniesienia jakości świadczonych przez 
nich usług ASA przygotowała wytyczne dotyczące roli niezależnego eksperta finansowego 
w postępowaniach sądowych (ang. Litigation Support: Role of Independent Financial Ex-
pert, PG-1). Wytyczne wskazują na konkretne procedury, które mogą być wykorzystane, 
przy przygotowywaniu opinii na temat wartości związanej z prowadzonym postępowaniem 
sądowym. Wśród najczęściej spotykanych spraw sądowych, do których wykorzystywani są 
eksperci z zakresu wyceny biznesowej, wyróżnić można: 

– wyznaczenie „wartości sprawiedliwej” udziałów  mniejszościowych w przypadku  
odejścia udziałowca lub prowadzenia postępowania upadłościowego,

– wycenę udziałów otrzymanych w wyniku Planu Pracowniczej Własności Akcji 
(ang. Employee Stock Ownership Plan, ESOP)12,

10 Ibidem, s. 33–36.
11 Ibidem, s. 37.
12 Planu Pracowniczej Własności Akcji – w Stanach Zjednoczonych to najpopularniejsza metoda upo-

wszechniania własności wśród pracowników przedsiębiorstwa. Program ten stanowi szczególną technikę 
przeniesienia własności na rzecz pracowników wspomaganą przez ulgi podatkowe i mechanizm kredy-
towy. W modelu tym pracownicze towarzystwo udziałowe zorganizowane jest w formie trustu (ESOP-
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– separacje i rozwody,
– spory pomiędzy udziałowcami/partnerami,
– umowy kupna-sprzedaży13.
Zgodnie z zawartymi w standardach wytycznymi ekspert planując zakres prowadzo-

nych prac powinien w każdym konkretnym przypadku zebrać informacje dotyczące: istoty 
sporu,  podstaw dających prawo do wysuwania żądań oraz ich ekonomicznego kontekstu.  
Rezultatem przeprowadzonych przez eksperta prac powinien być pisemny lub ustny raport 
zawierający wnioski z wykonanych inspekcji, analiz lub szacunków wartości.

Podsumowanie

Właściwa organizacja procesu wyceny ma kluczowe znaczenie dla jakości wyzna-
czanych szacunków wartości. W ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalności Amerykań-
skie Stowarzyszenie Rzeczoznawców wypracowało szereg wzajemnie uzupełniających się 
regulacji, których celem była poprawa jakości wydawanych przez rzeczoznawców opinii 
na temat wartości. Przygotowane przez stowarzyszenie Zasady Prowadzenia Wyceny i Ko-
deks Etyki oraz opracowane przez Fundację Wyceny Zunifikowane Standardy Zawodowego 
Rzeczoznawcy wyznaczyły ogólne zasady dotyczące działalności rzeczoznawców.  Przed-
stawione w niniejszym artykule Standardy Wyceny Biznesowej ASA ujednoliciły natomiast 
procedury stosowane w przypadku wyznaczania wartości przedsiębiorstwa. Dzięki temu 
powstał spójny system regulacji, który z korzyścią zarówno dla rzeczoznawców, jak i ich 
klientów, doprowadził do podniesienia jakości wyceny przedsiębiorstw.

BUSINESS VALUATION STANDARDS ADOPTED BY THE AMERICAN SOCIETY 
OF APPRAISERS

Summary

The American Society of Appraisers, in its Principles of Appraisal Practice and Code of Eth-
ics, and The Appraisal Foundation, in its Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 
have established authoritative principles and a code of professional ethics. In order to maintain and 
enhance the quality of business valuations for the benefit of the business valuation profession and 
users of business valuations American Society of Appraisers has adopted ASA Business Valuation 
Standards and Definitions. This article provides outline of the ASA Business Valuation Standards 
adopted by the American Society of Appraisers.

Trust). Jest ono odrębną organizacją prawną utworzoną w celu utrzymywania akcji przedsiębiorstwa lub 
innych aktywów do czasu wydania ich pracownikom; www.wynagrodzenia.pl.

13 American Society of Appraisers: op.cit., s. 38–39.
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MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE 
W POLSKIM SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM 

– PERSPEKTYWA KRYZYSU FINANSOWEGO 
I POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ UE

Wprowadzenie

W II połowie ubiegłego roku wybuchł kryzys finansowy, który swój początek miał 
w Stanach Zjednoczonych. Do jego podstawowych przejawów należy zaliczyć falę trudno-
ści finansowych banków oraz zaangażowanie rządów w pomoc publiczną, szczególnie po-
przez nacjonalizowanie poszczególnych instytucji kredytowych. Problemy banków w spo-
sób oczywisty przełożyły się na poszczególne sektory gospodarek państw, jak i sytuację 
poszczególnych grup społecznych. Sytuacja finansowa banków wpłynęła także negatywnie 
na ewentualne plany inwestycyjne przedsiębiorców, ze względu na daleko posuniętą ostroż-
ność w udzielaniu kredytów. W Polsce wystąpił także element dodatkowy, tj. drastyczny 
spadek kursu złotego1. Jednocześnie skutkiem kryzysu są problemy budżetowe w Polsce 
– szacuje się znaczne zmniejszenie dochodów budżetowych w roku 2009. W niekorzystnej 
sytuacji znajduje się także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie od dłuż-
szego czasu rysuje się trend spadkowy. Powyższe zjawiska mają określone konsekwencje 
dla inwestycji, fuzji i przejęć w sektorze elektroenergetycznym, tj.: brak możliwości po-
zyskiwania przez spółki finansowania z kredytów, brak możliwości pozyskiwania przez 
spółki finansowania z giełdy, utrata wartości rynkowej i księgowej przez spółki, wynikają-
ca ze spadku wartości złotego, w której to walucie spółki te są wyceniane, ewentualna ko-
nieczność – w kontekście potrzeb budżetowych – zredefiniowania polityki właścicielskiej 
i prywatyzacyjnej w odniesieniu do spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Na zagadnienie ewentualnych inwestycji, fuzji i przejęć w sektorze elektroenerge-
tycznym można spoglądać także z perspektywy wspólnotowej polityki ochrony środowi-
ska. Unia Europejska zdecydowała o przyjęciu na siebie roli światowego lidera w dziedzi-
nie ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony klimatu poprzez redukcję 

1 2.01.2008 r. za 1 euro trzeba było zapłacić 3,59 pln, 2.01.2009 r.  średni kurs euro wynosił już 4,17 pln, 
a 30.04.2009 r. 4,38 pln, dane Narodowego Banku Polskiego, opubl.: www.nbp.pl.
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ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery (GHG). Unia Europejska wdraża 
plan redukcji emitowanych gazów, mimo oporów ze strony tych państw członkowskich, 
których energetyka oparta jest na najbardziej emisyjnym paliwie, tj. węglu kamiennym 
(w tym Polska). Podstawowym dokumentem UE w zakresie energii jest Komunikat Komisji 
Euro pejskiej, zawarty w tzw. pakiecie klimatycznym z 2007 roku pn. „Europejska polityka 
energetyczna”2. Zaprogramowany na rok 2020 cel to zmniejszenie o 20% emisji gazów cie-
plarnianych i osiągnięcie 20% udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
(OZE)3. Przyjęcie takich rozwiązań będzie wpływało na sytuację zarówno mikroekono-
miczną (przymusowe nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska po stronie spółek ener-
getycznych), jak i makroekonomiczną, wyrażając się w powstaniu impulsu inflacyjnego 
na skutek kroczącego wzrostu cen energii elektrycznej. Zjawisko to otwiera określoną ni-
szę dla inwestorów. Koszt pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski wynika głównie 
z konieczności osiągnięcia celu w postaci udziału energii z OZE do roku 2020 w wysokości 
15%. Oznacza to, że koszt redukcji emisji CO2 będzie wynosił około 288 zł za tonę emisji4. 
Niektórzy autorzy zakładają, że bezpośrednie koszty związane z ekologicznym dopasowa-
niem struktur technologicznych i paliwowych to 2 mld  pln w 2010 roku i po 8–10 mld pln 
rocznie w latach 2020–20305. 

Struktura sektora elektroenergetycznego w Polsce 
– główni gracze i ich perspektywa właścicielska

W Polsce sektor elektroenergetyczny jest zdominowany przez podmioty z dominują-
cym udziałem Skarbu Państwa. W tym miejscu należy podkreślić, iż w roku 2006 dokonano 
konsolidacji sektora w cztery grupy kapitałowe6. Wspomniane cztery podmioty łącznie do-
minują na rynku elektroenergetycznym – pozostali gracze odgrywają niewielką rolę. W od-
niesieniu do każdej z grup planowano proces prywatyzacji przez giełdę, z zachowaniem 
większościowego udziału kapitałowego Skarbu Państwa. Zatem prywatyzacja miała służyć 
pozyskaniu kapitału niezbędnego na inwestycje. Do najważniejszych grup energetycznych 

2 KOM (2007) 1, Bruksela 2007.
3 A. Malko: Mała hydroenergetyka w perspektywicznej strukturze energii Unii Europejskiej. „Energe-

tyka” 2009, nr 2, s. 98 i n.
4 A. Janikowski, S. Tokarski: Pakiet klimatyczny – nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. 

„Magazyn Koncern” 2009, nr 1, s. 19.
5 Konieczne jest także zwrócenie uwagi na możliwą utratę PKB – 154 mld pln w 2020 do około 503 

mld w 2030 r. Powyższe szacunki wynikają z założenia, że wydatki gospodarstw domowych na energię 
elektryczną stanowią około 14% wydatków gospodarstw domowych ogółem, por. szerz.: A. Janikowski, 
S. Tokarski: Podsumowanie prac nad pakietem klimatycznym w 2008 r. „Magazyn Koncern” 2008, nr 12, 
s. 19.

6 Por. szerz. F. Grzegorczyk, I. Styn: Transformations of the Polish Electric Power Sector in context 
of globalization (in 2006–2008). W: Enterprises in the Face of 21st Century. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. 
Kraków 2008, s. 115–122.
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w Polsce zalicza się: Polską Grupę Energetyczną SA (PGE)7, Tauron Polską Energię SA 
(TPE)8, Eneę SA9 oraz Energę SA10.

Aktualna sytuacja głównych graczy na polskim rynku energetycznym pozwala na 
postawienie określonych pytań o ich przyszłość w dobie kryzysu finansowego i konieczno-
ści sprostania wymogom ekologicznym. Stosunkowo łatwa do przewidzenia jest przyszłość 
Enei. W wyniku debiutu giełdowego największym akcjonariuszem mniejszościowym zo-
stał szwedzki koncern energetyczny Vatenfall. Prawdopodobnie dla Vatenfalla była to in-
westycja o charakterze strategicznym, z perspektywą przejęcia kontroli. Co prawda nie-
całe 19% pakiet akcji nie pozwala kontrolować spółki (przy współistnieniu akcjonariusza 
większościowego), to wydaje się jednak, że istnieją szanse na dalsze kroki prywatyzacyjne. 
Jednakże w tym akurat procesie największe szanse ma Vatenfall, jako że można go uznać 
za inwestora strategicznego.

Los Polskiej Grupy Energetycznej, będącej niewątpliwie liderem na rynku energii 
elektrycznej w Polsce, wydaje się być jasny co do kierunku (sposobu) prywatyzacji i równie 
niejasny co do jej terminu. Od momentu utworzenia PGE lansowano koncepcję debiutu 
giełdowego, ale jednocześnie przesądzono, że będzie to podmiot pod kontrolą kapitałową 
państwa. Wydaje się, że PGE to zbyt duża i istotna grupa energetyczna, by sensownie roz-
ważać możliwość jej prywatyzacji przez inwestora strategicznego. Ponadto nie byłoby to 
bezpieczne z politycznego punktu widzenia. Należy bowiem podkreślić, że opozycja sprze-
ciwia się prywatyzacji sektorów strategicznych przeprowadzonej inaczej aniżeli w drodze 
debiutu giełdowego i z zachowaniem kontroli kapitałowej Skarbu Państwa nad prywatyzo-
wanymi podmiotami. Tym większego oporu należałoby się spodziewać w odniesieniu do 
pomysłu sprzedaży inwestorowi zagranicznemu. Natomiast wciąż obowiązująca koncepcja 
prywatyzacji PGE przez giełdę oddala się w czasie, gdyż kryzys na rynku kapitałowym 
powoduje, iż ewentualny debiut tej spółki nie byłby udany.

W odniesieniu do TPE i koncernu Energa sytuacja jest odmienna. Co prawda wska-
zane podmioty zostały, jak i inne, przeznaczone do prywatyzacji giełdowej, to jednak wo-
bec zapaści rynku kapitałowego pierwotne rozwiązanie nie wydaje się już pewne, przede 
wszystkim ze względu na ryzyko nieuzyskania odpowiednio wysokiej ceny. Z kolei wzra-
stający deficyt budżetowy może skłaniać do podjęcia decyzji o prywatyzacji na rzecz inwe-
stora strategicznego. Jest to proces zdecydowanie szybszy aniżeli prywatyzacja giełdowa, 
przede wszystkim dlatego, że upublicznienie akcji spółki wymaga wykonania czynności 
przygotowawczych przez prywatyzowane podmioty. Ponadto debiut giełdowy nie musi da-

7 Kapitał spółki to około 38 mld pln, 100% akcji należy do Skarbu Państwa, 38% udział grupy w wy-
twarzaniu energii elektrycznej, www.pgesa.pl.

8 Kapitał spółki to prawie 14 mld pln, ponad 99% akcji należy do Skarbu Państwa, 15% udział grupy 
w wytwarzaniu energii elektrycznej, www.tauron.com.pl.

9 76% akcji należy do Skarbu Państwa, 18,7% do szwedzkiego koncernu Vatenfall Aktiebolag, 8% 
udział grupy w wytwarzaniu energii elektrycznej, www.enea.pl.

10 100% akcji należy do Skarbu Państwa, 2% udział grupy w wytwarzaniu energii elektrycznej, www.
energa.pl.
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wać wpływów budżetowych (w przypadku emisji nowej serii akcji), a prywatyzacja na 
rzecz inwestora strategicznego stanowi zwykłą umowę zbycia akcji przez Skarb Państwa, 
wobec czego dochód budżetu należy traktować jako pewnik. Gdy pod uwagę wziąć także 
niedużą „wielkość” omawianych grup energetycznych oraz duże zainteresowanie koncer-
nów zagranicznych11 – prywatyzacja przez inwestora strategicznego wydaje się bardziej 
realna aniżeli rok temu.

Wpływ sytuacji ekonomiczno-finansowej na możliwości inwestycyjne

Aktualnie polskie energetyczne grupy kapitałowe znajdują się w niekorzystnej sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej. Przede wszystkim należy w tym miejscu wskazać na ko-
nieczność spełnienia przez nie wymogów ekologicznych w zakresie ograniczenia emisji 
cieplarnianych, co wymaga poczynienia nakładów inwestycyjnych. Na marginesie warto 
przypomnieć, iż polska energetyka oparta jest na węglu kamiennym. Przedstawiciele bran-
ży energetycznej jednoznacznie uznają, że dostosowanie się do wymogów ekologicznych 
może przerosnąć możliwości finansowe polskich spółek. 

Na problem dostosowania się do wspomnianych wymogów ekologicznych nakłada 
się problem konieczności odbudowy mocy wytwórczych (czyli inwestycji w wytwarzanie 
energii elektrycznej). Coraz większa liczba bloków energetycznych będzie podlegała tzw. 
derogacji (czyli odstawieniu), co oczywiście wymaga inwestycji w nowe moce. Jednakże 
zastępowanie starych jednostek nowymi w skali 1:1 jest z kolei niewystarczające z punk-
tu widzenia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną – Polska cierpi na deficyt 
mocy, co w niedługiej perspektywie oznaczać może niedobory mocy elektrycznej, skut-
kujące zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ogólnoeuropejski wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną (który dotyczy także Polski) jest prognozowany 
z poziomu 10 Mtoe w 2020 roku do poziomu 16 Mtoe w 2030 roku12. Z pewną przesadą 
szacuje się, że istnieje potrzeba odtworzenia 7,3 GW, co oznacza konieczność wybudowania 
8,5 bloków energetycznych po 850 MW każdy13.  Jednocześnie koszty związane z pozyski-
waniem energii z OZE to ok. 4 mld pln rocznie (należy bowiem uzyskiwać w każdym roku 
ok. 200 MW mocy agroenergetycznej i ok. 600 MW wiatrowej)14.

11 Por. szerz. T. Motowidlak: Konsolidacja przedsiębiorstw energetycznych na europejskim rynku ener-
gii elektrycznej. „Energetyka” 2008, nr 11, s. 737 i n.; W. Szymla: Aktywność korporacji transnarodowych 
w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym na świecie. W: Potencjał restrukturyzacji w wa-
runkach globalizacji i nowej gospodarki. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Kraków 2007, s. 95–103.

12 Raport: World Energy Outlook 2006, International Energy Agency 2007, za: E. Gąsiorowska, J. Pie-
kacz, T. Surma: Pakiet klimatyczno-energetyczny jako strategia zrównoważonego rozwoju gospodarki 
europejskiej. „Energetyka”  2008, nr 8–9, s. 551–562.

13 Koszt takiego przedsięwzięcia należy kalkulować według przelicznika: 10 GW = 60 mld pln.
14 K. Żmijewski: Energetyka polska – strategia inwestycji. „Energetyka cieplna i zawodowa” 2009, nr 2, 

s. 8–11.
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Brak inwestycji w nowe moce wynika nie tylko z trudnej sytuacji finansowej spółek 
energetycznych15, ale także z istniejących na rynku cen energii. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, iż pomimo ciągłego, kroczącego wzrostu cen energii elektrycznej jest on niewy-
starczający z punktu widzenia opłacalności inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej. 
Koszt budowy nowego bloku energetycznego w relacji do zysku możliwego do osiągnięcia 
ze sprzedaży energii pochodzącej z tego bloku jest zdecydowanie wyższy. 

Wskazane problemy nie wyczerpują katalogu trudności sektora elektroenergetyczne-
go. Do rozważenia pozostaje bowiem także kwestia wewnętrznej restrukturyzacji ener-
getycznych grup kapitałowych, która nie została dokonana. Słuszny program konsolida-
cji sektora energetycznego był pierwszym elementem niezbędnym do jego urynkowienia. 
Jednakże dokonanie konsolidacji nie decyduje jeszcze o dobrej organizacji wewnętrznej 
poszczególnych holdingów. Warto zwrócić uwagę, że w ramach grup kapitałowych nie do-
konano logicznego podziału funkcji o charakterze dywizjonalnym, zgodnym z łańcuchem 
wartości (paliwa – wytwarzanie – dystrybucja – obrót/handel). Obecnie wszystkie grupy 
cechuje skomplikowana struktura, nieprzejrzyste zależności kapitałowe i brak funkcjo-
nalności. Taki układ sytuacyjny uniemożliwia, przynajmniej aktualnie, osiąganie efektów 
synergii. Trzeba także zwrócić uwagę na problem nadzatrudnienia w spółkach energetycz-
nych. Ogromne koszty pracownicze stanowią problem trudny do rozwiązania ze względu 
na gwarancje zatrudnienia wynikające z zawartych umów społecznych16. 

Powyższe uwagi prowadzą do kilku konkluzji z punktu widzenia potencjalnych in-
westorów:

1. Spółki energetyczne potrzebują dostępu do środków finansowych. Obecnie kredy-
ty inwestycyjne są trudno dostępne (trzeba pamiętać, iż kwoty niezbędne na inwe-
stycje wymagały tworzenia przez banki konsorcjów kredytodawców), debiut gieł-
dowy nie ma aktualnie głębszego sensu, a Skarb Państwa nie jest w stanie udzielić 
pomocy publicznej (także ze względów prawnych). 

2. Obecnie funkcjonujące zarządy są silnie uzależnione właścicielsko od Skarbu Pań-
stwa, a Skarb Państwa jest właścicielem, który kieruje się nie tylko (albo nawet 
rzadko) interesem nadzorowanych podmiotów, przede wszystkim zaś interesem po-
litycznym. Taka polityka przekłada się na brak zdecydowanych decyzji służących 
restrukturyzacji spółek energetycznych. Wydaje się, że tylko inwestor strategiczny, 
zorientowany na poprawę wyniku finansowego i wzrost wartości spółki, mógłby 
konsekwentnie przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne, osiągnąć efekty syner-
gii, etc. W spółkach energetycznych tkwią bowiem poważne rezerwy – kwestią 
zasadniczą jest jedynie wola właścicielska ich osiągnięcia.

15 Oddana inwestycja w Łagiszy (blok 460 MW) jest jedyną uruchomioną w 2009 r., por. A. Hamera: 
Łagisza już w sieci. „Polska Energia” 2009, nr 2. 

16 Według danych Ernst & Young koszty wynagrodzenia przypadającego na wyprodukowany MW wy-
noszą 10 pln, por. szerz. J. Wajer: Ekonomika produkcji energii elektrycznej. Ernst & Young, grudzień 
2008, s. 4, opubl.: www.cire.pl.
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3. Spowodowane kryzysem problemy budżetowe powodują powstanie sytuacji, 
w której nie można wykluczać skłonności Skarbu Państwa do zbycia akcji w przy-
najmniej niektórych spółkach sektora.

4. Deficyt mocy skłania do sformułowania tezy, iż inwestycje w wytwarzanie energii 
będą niezbędne.

5. Sytuacja oligopolu na polskim rynku energii elektrycznej oraz brak inwestycji 
w nowe moce – stanowią przesłanki uzasadniające możliwości inwestycyjne i fi-
nansowe w polskiej energetyce. Biorąc także pod uwagę okres przygotowania i bu-
dowy nowych bloków energetycznych (min. 5 lat), można bezpiecznie zakładać, 
że stopniowy wzrost cen energii elektrycznej będzie pokrywał z zyskiem nakłady 
inwestycyjne (słuszne wydaje się założenie o koniecznym wyrównywaniu poziomu 
cen energii na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej). Niektóre badania wskazu-
ją, że po roku 2020 energia elektryczna w Polsce będzie należała do najdroższych 
w całej Unii Europejskiej. Nie można także wykluczyć, że taki wzrost zostanie 
odnotowany wcześniej17.

6. Brak jednoznacznej decyzji politycznej w odniesieniu do ewentualnej budowy elek-
trowni atomowej również w miarę jednoznacznie pozwala przyjąć tezę o koniecz-
ności odbudowy mocy konwencjonalnej. Co prawda w styczniu 2009 roku rząd 
przyjął uchwałę w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki 
jądrowej18, która przewiduje powołanie Pełnomocnika do spraw Polskiej Energety-
ki Jądrowej, niemniej proces uwieńczony oddaniem do użytku ewentualnej elektro-
wni jądrowej musi przejść trzy niezwykle długotrwałe fazy: przygotowanie decyzji 
o uruchomieniu programu energetyki jądrowej, przygotowanie budowy elektrowni 
jądrowej oraz działania realizacyjne19.

Wydaje się, że powyższe czynniki uzasadniają tezę, iż zarówno w zakresie inwestycji 
bezpośrednich, jak fuzji i przejęć w polskim sektorze elektroenergetycznym istnieją duże 
możliwości dla zainteresowanych podmiotów zagranicznych.

Możliwości w zakresie energii odnawialnej

Jak wskazano wyżej, pozyskiwanie energii z OZE jest priorytetem unijnym, a także 
priorytetem dla polskiego rządu. Chodzi tutaj przede wszystkim o farmy wiatrowe, bio-
masę (jako paliwo spalane w elektrowniach konwencjonalnych) oraz elektrownie wodne, 
w szczególności małe (duże elektrownie wodne, jak np. w Niedzicy czy Włocławku, mogą 

17 B. Jankowski: Wstępna ocena Pakietu energetyczno-klimatycznego po szczycie unijnym. Badania sy-
stemowe „EnerSys” sp. z o.o., s. 8, opubl.: www.cire.pl.

18 O energetyce jądrowej, por. szerz. M. Chorowski: Energetyka jądrowa. W: P. Chlewicki, P. Piela, 
M. Chorowski: Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Warszawa 2009, s. 17–27.

19 Dodatek promocyjny do „Rzeczpospolitej” z 10.09.2008 r. Infrastruktura – Środowisko – Energetyka 
Jądrowa.



31Możliwości inwestycyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym...

niekorzystnie oddziaływać na środowisko, wymagają „zalania” dużego obszaru i spotykają 
się z dużymi oporami społecznymi)20. 

W zakresie biomasy należy wskazać na lawinowy wzrost zapotrzebowania na nią 
przez energetykę konwencjonalną. Oczywiście zorganizowanie procesu jej pozyskiwania 
nie jest łatwe. Wymaga przede wszystkim pozyskania rolników chętnych do zawierania 
umów kontraktacyjnych, odpowiednich instrumentów zapewniających im bezpieczeństwo 
ekonomiczne, wzajemnego zaufania partnerów oraz relatywnie dużego areału gruntów pod 
uprawy energetyczne. Aktualnie proces należy uznać za niezapoczątkowany21. Natomiast 
pewnej szansy należy upatrywać w małych elektrowniach wodnych. Należą one do klasy 
efektywnych, bezpiecznych i zrównoważonych zasobów, charakteryzują się długim cyklem 
życia, łatwością obsługi i wysoką niezawodnością22.  Dlatego też polski rząd uruchomił 
duże środki publiczne na realizację inwestycji z zakresu energii odnawialnej. Przykładowo, 
warto wskazać na:

a)  środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: pożycz-
ki preferencyjne do 75% inwestycji oraz do wysokości 50 mln pln, możliwość umo-
rzenia do 50% pożyczki dla inwestycji nierentownych; w ramach projektów możli-
we jest uwzględnienie farm wiatrowych, małych elektrowni wodnych (do 10MW), 
elektrowni na biomasę lub biogaz, czy wreszcie ciepłowni geotermalnych;

b)  środki Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej: granty pokrywające od 30–70% 
kosztów inwestycji i do 40 mln pln;

c)  środki Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu: granty pokrywające od 30–70% kosz-
tów inwestycji oraz do 40 mln pln;

d)  tzw. fundusz szwajcarski.
Należy podkreślić, iż wielość form i źródeł pozyskiwania środków publicznych na 

realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii powoduje, że przedsiębiorcy 
mogą liczyć na pokrycie 70% kosztów inwestycji23, co stanowi ewenement w inwestycjach 
o charakterze komercyjnym. 

Podsumowanie

Powyższe uwagi powinny skłaniać inwestorów zagranicznych do podjęcia refleksji 
nad opłacalnością inwestowania w energetykę polską. Wydaje się, że konieczność spro-
stania wymogom ekologicznym oraz dokonania skoku technologicznego, a także sytuacja 

20 Na temat OZE, por. szerz. Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 
2020. Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej przy współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju na 
zamówienie Ministra Gospodarki, Warszawa 2007.

21 J. Dragan: Energetyka „średnia i duża”, przepastne zapotrzebowanie na biomasę. Źródło goryczy, 
a może kontynuacja marazmu, opubl.: www.cire.pl z 10.03.2009 r.

22 J. Malko: op.cit., s. 98 i n.
23 M. Burnat-Mikosz, M. Turczyk, Inwestycje w energetykę odnawialną. Formy i wielkość wsparcia. 

Deloitte Polska 2009, opubl.: www. cire.pl.
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polskich podmiotów energetycznych otwiera potencjalnie duże szanse rozwojowe. W dobie 
kryzysu finansowego zaistniał dogodny moment do podejmowania poważnych decyzji in-
westycyjnych.  Warto także wskazać, iż polska energetyka jest dogodnym miejscem loko-
wania inwestycji, zarówno dla największych koncernów międzynarodowych, jak i podmio-
tów działających na nieporównywalnie mniejszą skalę. 

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN POLISH POWER SECTOR 
– FINANCIAL CRISIS AND EU ENERGY & CLIMATE POLICY PERSPECTIVE

Summary

The article discusses investment opportunities in Polish power sector. Global financial crisis 
and European Union’s energy & climate policy constitute extremely new situation for M&A in Po-
land, especially in regulated industries like power sector. Lack of money in the market, huge invest-
ment needs, lack of renewable energy sources and governmental will to secure energy supply are the 
most important factors determining new opportunities for foreign investors. 
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METODY POMIARU EFEKTYWNOŚCI 
WEWNĄTRZKORPORACYJNYCH RYNKÓW TRANSFERU KAPITAŁU

Wprowadzenie

Zagadnienie efektywności wewnątrzkorporacyjnych (wewnętrznych) rynków transfe-
ru kapitału (ICM – Internal Capital Market) związane jest bezpośrednio z nurtem badaw-
czym poświęconym finansowym konsekwencjom dywersyfikacji (koncentracji) działalno-
ści przedsiębiorstw. W ramach tego nurtu obok modeli teoretycznych przedstawiających 
konsekwencje wyboru przez spółki strategii dywersyfikacji bądź koncentracji działalności, 
prowadzone są również badania empiryczne weryfikujące te teorie.

Prowadzone współcześnie badania dotyczące korzyści (strat) dla akcjonariuszy z dy-
wersyfikacji działalności przez spółki można podzielić na trzy grupy, w zależności od 
wniosków, jakie na ich podstawie można wysnuć:

a) badania, które mają na celu określenie, czy przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanej 
działalności wyceniane są przeciętnie przez rynek wyżej czy niżej od przedsię-
biorstw koncentrujących działalność w tych samych segmentach1;

b) badania, które pozwalają na określenie, czy przedsiębiorstwa koncentrujące swoją 
działalność wyceniane są wyżej czy niżej przez rynek, bazujące na obserwacjach 
reakcji rynku na dokonywane dezinwestycje2;

c) badania, które mają na celu wykazanie, czy przedsiębiorstwa dokonujące dywersy-
fikacji wyceniane są wyżej czy niżej, niż gdyby tego nie czyniły3.

1 Por. L. Lang, R. Stulz: Tobin’s q, Corporate Diversification, and Firm Performance. „Journal of Po-
litical Economy” 1994, Vol. 102, s. 1248–1280; P. Berger, E. Ofek: Diversification’s Effect on Firm Value. 
„Journal of Financial Economics” 1995, Vol. 37, s. 39–66; R. Rajan, H. Servaes, L. Zingales: The Cost of 
Diversity. The Diversification Discountand Inefficient Investment. „Journal of Finance” 2000, Vol. 55, 
s. 35–80.

2 Por. J.A. Miles, J.D. Rosenfeld: The Effect of Voluntary Spin-off Announcements on Shareholder We-
alth, „Journal of Finance” 1983, Vol. 37, s. 1597–1606; S. Krishnaswami, V. Subramaniam, Information 
asymmetry, valuation, and the corporate spin-off decision. „Journal of Financial Economics” 1999, Vol. 
53, s. 73–112.

3 Por. R. Morck, A. Shleifer, R.W. Vishny: Do managerial objectives drive bad acquisitions? „Journal 
of Finance” 1990, Vol. 45, s. 31–48; J.G. Matsusaka: Takeover motives during the conglomerate merger 
wale. „RAND Journal of Economics” 1993, Vol. 24, s. 357–379.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wykorzystywanych w ra-
mach pierwszej z wymienionych powyżej grupy badań w obszarze odnoszącym się do we-
wnętrznego rynku transferu kapitału.

Wewnątrzkorporacyjny rynek transferu kapitału

Według jednej z koncepcji w ramach nurtu badań nad dywersyfikacją i koncentra-
cją działalności przez przedsiębiorstwa zaletą spółek zdywersyfikowanych (konglomera-
tów) jest możliwość swobodnego transferu (alokacji) kapitału pomiędzy poszczególnymi 
segmentami działalności w celu maksymalizacji stopy zwrotu. Efektywnie funkcjonujący 
wewnętrzny rynek transferu kapitału miałby zatem skłaniać zewnętrznych inwestorów do 
wyższej wyceny spółek prowadzących zdywersyfikowaną działalność.

Wewnętrzne transfery kapitału mogą być tańsze, gdyż nie są z nimi związane żad-
ne koszty transakcyjne, tzn. pozwalają one na wyeliminowanie pośredników finansowych. 
Mogą też stanowić skuteczny sposób eliminacji problemu niedoinwestowania w warunkach 
asymetrii informacji na rynkach kapitałowych.

Wielu badaczy wskazuje jednak, iż wewnętrzna alokacja nie zawsze jest efektywna4. 
Często w praktyce występuje tzw. problem współsubsydiowania (ang. cross-subsidization), 
prowadzący generalnie do odchyleń od tzw. optymalnego programu inwestycji. Wynika 
on na ogół z asymetrii informacji na poziomie konglomeratu, wewnętrznych konfliktów 
pomiędzy kierownictwem niższego szczebla (poszczególnych segmentów), czy błędnego 
podejścia do planowania finansowego (poziom „subsydiowania” z przeszłości stanowi 
często podstawę do alokacji środków w przyszłości). Dywersyfikacja działalności może 
generować też dodatkowe koszty agencji związane z nadmiernym strumieniem wolnych 
przepływów pieniężnych poza kontrolą zewnętrznych rynków kapitałowych.

Wskaźnik Q – Tobina w analizie korzyści i strat z tytułu dywersyfikacji

W badaniach poświęconych konsekwencjom dywersyfikacji i koncentracji działal-
ności przez przedsiębiorstwa często wykorzystywany jest wskaźnik Q – Tobina. Znajduje 
on zastosowanie m.in. jako bezpośrednie kryterium służące do porównania korzyści jakie 
odnoszą akcjonariusze spółek zdywersyfikowanych w odniesieniu do akcjonariuszy spółek 
o skoncentrowanej działalności: im wyższa rynkowa wycena spółki, tym wyższa wartość 
wskaźnika Q – Tobina. 

Zestawiając średnie (mediany) wskaźników Q – Tobina dla spółek o różnym stopniu 
dywersyfikacji działalności można dokonać bezpośredniego porównania rynkowej wyceny 
spółek w odniesieniu do kosztu zastąpienia ich aktywów5. Takiego porównania dokonali 

4 Por. D. Scharfstein, J.C. Stein: The Dark Side of Internal Capital Markets. Divisional Rent-Seeking 
and Inefficient Investment. „Journal of Finance” 2000, Vol. 55, nr 1, s. 2537–2564.

5 Stopień dywersyfikacji (koncentracji) działalności wyznaczany jest w większości badań poprzez od-
powiednią modyfikację indeksu Herfindahla. Często również jego wyznacznikiem jest liczba segmentów, 
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m.in. Lang i Stulz6. Wykazali oni na bazie obserwacji ok. dwóch tysięcy spółek w latach 80. 
odwrotną zależność pomiędzy stopniem dywersyfikacji działalności (mierzonym w różny 
sposób) a wskaźnikiem Q – Tobina.

Tabela 1

Zależności pomiędzy wskaźnikiem Q – Tobina a stopniem dywersyfikacji działalności

Liczba segmentów 1 2 3 4 ≥ 5

Q – Tobina (średnia) 1,53 0,91 0,91 0,77 0,66
Q – Tobina (mediana) 1,01 0,71 0,74 0,63 0,58
Liczba obserwacji 580 215 272 198 184

Indeks Herfindahla 
wg sprzedaży H = 1 0,8 < H < 1 0,6 < H < 0,8 0,4 < H < 0,6 0 < H < 0,4

Q – Tobina (średnia) 1,53 0,85 0,91 0,86 0,74
Q – Tobina (mediana) 1,01 0,69 0,76 0,66 0,64
Liczba obserwacji 580 76 160 299 305

Indeks Herfindahla 
wg aktywów H = 1 0,8 < H < 1 0,6 < H < 0,8 0,4 < H < 0,6 0 < H < 0,4

Q – Tobina (średnia) 1,53 0,79 0,95 0,86 0,75
Q – Tobina (mediana) 1,01 0,66 0,72 0,68 0,64
Liczba obserwacji 580 67 140 309 324

Źródło:  L. Lang, R. Stulz: op.cit., s. 1260.

Jak wynika z powyższej tabeli, wskaźnik Q – Tobina dla spółek o znacznym stopniu 
dywersyfikacji (powyżej czterech segmentów działalności lub indeks Herfindahla mniej-
szy od 0,4) jest ponad dwukrotnie niższy niż dla spółek jednosegmentowych, co oznacza, iż 
zewnętrzni inwestorzy wyceniają znacznie niżej spółki o zdywersyfikowanej działalności. 
Tę różnicę w wycenie określa się powszechnie w literaturze przedmiotu mianem: diversi-
fication discount.

Lang i Stulz posłużyli się również inną metodą określenia konsekwencji z dywersyfi-
kacji działalności. Porównali wskaźniki Q – Tobina spółek o zdywersyfikowanej działalno-
ści ze wskaźnikami, jakie miałyby odpowiadające im portfele złożone ze spółek jednoseg-
mentowych. Składy takich hipotetycznych portfeli wyznaczone zostały udziałem aktywów 

w jakich dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Spółki o najbardziej skoncentrowanej działalności 
to tzw. spółki jednosegmentowe.

6 L. Lang, R. Stulz: op.cit, s. 1248–1280.
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poszczególnych segmentów spółek zdywersyfikowanych, a za wskaźniki Q – Tobina dla 
poszczególnych składowych przyjęto ich mediany wyznaczone dla poszczególnych branż:

n

j

n

j F

j
j
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F
jj RA

RA
q
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MVqqEV

1 1

gdzie:
EV –  Excess Value – wartość dodana dzięki dywersyfikacji,
q, qj –  wskaźniki Q – Tobina dla całej firmy i dla segmentu,
αj   –  udział j-tego segmentu,
MVF –  rynkowa wartość aktywów spółki,
RAF, RAj  –  wartość odtworzeniowa aktywów spółki oraz segmentu.

Badania Langa i Stulza prowadzone odrębnie dla spółek o różnej liczbie segmentów 
wykazały systematyczną negatywną różnicę pomiędzy wskaźnikiem Q – Tobina dla zdy-
wersyfikowanych spółek a hipotetycznym wskaźnikiem Q – Tobina dla odpowiadających 
im portfelom spółek jednosegmentowych (ujemna wartość EV).

Oprócz bezpośredniego zastosowania wskaźnika Q – Tobina do pomiaru korzyści 
dla akcjonariuszy, stosowany jest on także coraz częściej do wyznaczania efektywności 
wewnętrznej alokacji kapitału w przedsiębiorstwach. Traktowany jest jako wyznacznik 
„atrakcyjności” poszczególnych segmentów, informujący o ich potencjale wzrostu7.

Mierniki efektywności wewnątrzkorporacyjnej alokacji kapitału oparte 
na wskaźniku Q – Tobina

Wskaźnik Q – Tobina jako wyznacznik „atrakcyjności” poszczególnych segmentów 
działalności jest wykorzystywany w konstrukcji mierników, których zadaniem jest okre-
ślenie efektywności wewnątrzkorporacyjnego rynku transferu kapitału. Rynek taki można 
uznać za efektywny, jeżeli w jego ramach dokonywana jest alokacja kapitału z segmentów 
o niewielkim potencjale wzrostu do segmentów, które można określić mianem „perspekty-
wicznych”. To właśnie wskaźnik Q – Tobina wykorzystywany jest najczęściej do rozróżnie-
nia tych dwóch grup segmentów.

W jednej z pionierskich prac nad konsekwencjami dywersyfikacji działalności Rajan, 
Servaes i Zingales8 zaproponowali miarę efektywności alokacji kapitału pomiędzy segmen-
tami działalności zróżnicowanymi pod względem potencjalnych możliwości wzrostu, mie-
rzonych wskaźnikiem Q – Tobina. Skonstruowany wskaźnik nazwali „bezwzględną war-
tością dodaną dzięki alokacji” – ang. Absolute Value Added by Allocation (AVA).

7 Dokładnie rzecz ujmując informuje on o oczekiwaniach zewnętrznych inwestorów co do przyszłych 
korzyści związanych z inwestowaniem w daną branżę.

8 R. Rajan, H. Servaes, L. Zingales: op.cit., s. 35–80.



37Metody pomiaru efektywności wewnątrzkorporacyjnych rynków transferu kapitału

BA

BA

I
BA
I

qBA

AVA

n

j
ss
j

ss
j

j

j
jj

1
)1(

We wskaźniku tym BA oznacza łączną wartość księgową aktywów przedsiębiorstwa 
prowadzącego zdywersyfikowaną działalność. BAj oznacza tym samym wartość księgową 
aktywów j-tego segmentu, natomiast qj to wskaźnik Q – Tobina tego segmentu.

Warto podkreślić, iż ze względu na trudności z bezpośrednim pomiarem wskaźników 
Q – Tobina dla poszczególnych segmentów konglomeratu, przyjmuje się na ogół ich wartość 
wyznaczoną na bazie średniej dla spółek niezdywersyfikowanych prowadzących działal-
ność w branży j-tego segmentu9. 

Za miarę transferu kapitału Rajan, Servaes i Zingales przyjęli różnicę dwóch relacji: 
nakładów inwestycyjnych w j-tym segmencie do wartości księgowej aktywów tego seg-
mentu, oraz takiej samej relacji wyznaczonej na bazie średniej dla spółek niezdywersyfi-
kowanych działających w branży j-tego segmentu (ss – single segment companies). Dodat-
nia wartość takiej różnicy wskazuje na transfer „do segmentu”, z kolei ujemna na transfer 
„z segmentu”.

Dodatnia wartość AVA dla danej spółki świadczy o efektywnym transferze kapitału. 
Jest ona możliwa do osiągnięcia, jeżeli konglomerat przeznacza więcej kapitału niż przed-
siębiorstwa niezdywersyfikowane na inwestycje w segmentach o wskaźniku Q – Tobina 
większym od 1 i/lub gdy przeznacza on mniej kapitału niż przedsiębiorstwa niezdywersyfi-
kowane na inwestycje w segmentach o wskaźniku Q – Tobina mniejszym od 1. 

Jeżeli z kolei konglomerat przeznaczałby relatywnie więcej kapitału na inwestycje 
w segmenty o niskiej wartości wskaźnika Q – Tobina, a mniej niż konkurenci w branżach 
o wysokim wskaźniku q, wskaźnik AVA przyjmowałby wartości ujemne.

Autorzy opisywanej miary zwracają uwagę na pewne jej mankamenty. Otóż dodatnie 
wartości wskaźnika AVA mogą wcale nie świadczyć o efektywnej alokacji kapitału pomię-
dzy segmentami spółki. Wpływ na relację nakładów inwestycyjnych do wartości aktywów 
ma bowiem m.in. wielkość pozyskiwanego kapitału. Rajan, Servaes i Zingales przyjmują, 
że spółki prowadzące zdywersyfikowaną działalność mogą dysponować relatywnie więk-
sza ilością kapitału od spółek „jednosegmentowych” chociażby ze względu na ułatwiony do 
niego dostęp i ewentualnie niższy koszt pozyskania. Aby wyeliminować potencjalny błąd 
wynikający z traktowania tego „dodatkowego” kapitału jako następstwa efektywnej aloka-
cji, autorzy proponują korektę wskaźnika transferu kapitału na poziomie spółki:

9 Niektórzy przyjmują tu prostą średnią, a inni, podobnie jak autorzy prezentowanej miary, średnią 
ważoną wartością aktywów.
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gdzie:
FIAIR  –  firm- and industry – adjusted investment ratio,
wj   –  waga j-tego segmentu wyznaczona jako relacja przypisanych mu aktywów 

  do aktywów  całej spółki.

Korekta polega na wyznaczeniu wskaźnika transferu kapitału dla j-tego segmentu 
w relacji do średniego ważonego wskaźnika transferu kapitału całej spółki. Konsekwentnie 
należy również analogicznie skorygować wskaźniki Q – Tobina dla j-tego segmentu w rela-
cji do średniego wskaźnika Q – Tobina dla całej spółki.

Wskaźnik efektywności alokacji kapitału z uwzględnieniem tych korekt Rajan, Serva-
es i Zingales określają mianem „względnej wartości dodanej dzięki alokacji” (ang. Relative 
Value Added by Allocation – RVA):

BA

BA

I
BA
I

w
BA

I
BA
I

qqBA

RVA

n

j

n

j
ss
j

ss
j

j

j
jss

j

ss
j

j

j
jj

1 1
)(

gdzie: qj   –   q̄   –  różnica pomiędzy wskaźnikiem Q – Tobina j-tego segmentu a średnim 
 wskaźnikiem q dla spółki.

Podobnie, jak w przypadaku AVA, wskaźnik RVA może przyjmować wartości dodat-
nie lub ujemne. Dodatnie wartości wskazują na efektywną alokację kapitału, informując 
o tym, iż spółka relatywnie więcej inwestuje w segmenty o wyższym potencjale wzrostu 
i/lub relatywnie mniej w segmenty o gorszych perspektywach rozwoju. Należy podkreślić, 
że wskaźnik RVA uwzględnia poprzez swoją konstrukcję zarówno odniesienie do średnich 
wyznaczonych na bazie spółek „jednosegmentowych”, jak i do średnich wyznaczonych na 
bazie danej spółki. Stąd określany jest mianem wskaźnika skorygowanego względem bran-
ży i jednocześnie względem samej spółki ( firm- and industry – adjusted).

Wskaźnik RVA jest często stosowany przez innych badaczy zajmujących się proble-
matyką efektywności wewnątrzkorporacyjnych rynków transferu kapitału i szerzej konse-
kwencjami wyboru pomiędzy koncentracją a dywersyfikacją działalności.

Na ogół jest przyjmowany w wersji proponowanej przez twórców, jednakże spotkać 
można również pewne jego modyfikacje10. Przykładem takiej modyfikacji, nie zmieniającej 

10 S. Ahn, D.J. Denis: Internal capital markets and investment policy: evidence from corporate spinoffs. 
„Journal of Financial Economics” 2004, Vol. 71, s. 489–516.
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zasadniczo istoty samej miary, jest odniesienie wielkości nakładów inwestycyjnych nie do 
wartości aktywów, ale do wielkości sprzedaży poszczególnych segmentów i całej spółki.
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gdzie:
Sj   –  sprzedaż j-tego segmentu,
TS   –  sprzedaż całkowita spółki – total sales.

Modyfikacja taka wydaje się zasadna, gdyż wydaje się, iż o wewnętrznej randze po-
szczególnych segmentów w większym stopniu świadczy wielkość generowanych przez nie 
obrotów niż wartość zaangażowanych aktywów.

W literaturze przedmiotu znaleźć można również inne modyfikacje wskaźników 
RVA, w tym również takie, które mierzą efektywność wewnętrznej alokacji kapitału je-
dynie przez pryzmat porównania skali nakładów w ramach poszczególnych segmentów 
działalności bez odwoływania się do zewnętrznych podmiotów, w tym m.in. spółek jedno-
segmentowych11. Wiele badań empirycznych potwierdza jednak, że wnioski wysuwane na 
podstawie ich analizy nie są odmienne od wniosków, jakie można wyciągnąć w odniesieniu 
do efektywności wewnątrzkorporacyjnych rynków transferu kapitału na bazie metod opi-
sanych w niniejszym opracowaniu.

MEASURING THE EFFICIENCY OF INTERNAL CAPITAL MARKETS

Summary 

The paper presents some methods that are used by researchers to assess the level of efficiency 
(or inefficiency) of internal capital markets. This in turn can help to understand a stylized fact of so 
called diversification discount. First Tobin’s q was introduced to emphasise its magnitude in revea-
ling the discount. After that I present some measures of ICM efficiency that are based on Tobin’s q, 
with Absolute Value Added by Allocation (AVA) and Relative Value Added by Allocation (RVA) among 
them.

11 U.C. Peyer, A. Shivdasani: Leveraged and internal capital markets: evidence from the leveraged re-
capitalizations. „Journal of Financial Economics” 2001, Vol. 51, s. 477–515. 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

STANISŁAW KASIEWICZ
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

FINANSOWE MIARY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wprowadzenie

Zakres i dynamika zmian, jakie dokonują się w otoczeniu zewnętrznym współczesne-
go przedsiębiorstwa sprawiają, że analiza jakości zarządzania wymaga oceny efektywności 
już nie tylko na poziomie całej organizacji, czy prowadzonych działalności gospodarczych 
(linii biznesowych), ale także na poziomie jednostkowych procesów. W tym celu wykorzy-
stuje się zestaw różnych mierników efektywności w postaci bezwzględnej (np. wartość wy-
pracowanego zysku netto, EBIT, EVA) oraz w formie różnych miar względnych (np. wskaź-
nik wydajności, produktywności, stopę rentowności, stopę zwrotu z aktywów). 

W artykule dowodzi się, że dotychczasowa analiza efektywności na poziomie realizo-
wanych w przedsiębiorstwie procesów dokonuje się na ogół przez pryzmat kosztu, jakości lub 
czasu. Natomiast pomiar (wycena) wartości procesów biznesowych w jednostkach pienięż-
nych lub względna ocena ich efektywności (np. stopa zwrotu z inwestycji w procesy), które 
decydują o efektywności przedsiębiorstwa, są w istocie pomijane lub marginalizowane1. 

Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej wskazuje się na aktualne 
znaczenie zarządzania procesowego i identyfikuje się główne przesłanki natury teoretycz-
nej oraz praktycznej przemawiające za tym podejściem. W drugiej części omawia się naj-
ważniejsze mankamenty (ograniczenia i błędy metodyczne) związane z wykorzystaniem 
mierników finansowych w obszarze zarządzania jednostkowymi procesami. W trzeciej 
części są zaprezentowane dwie metody wyceny wartości procesów biznesowych: metoda 
ROI i metoda negatywnej wartości procesu.

Geneza i rola zarządzania procesowego

Termin procesowe podejście w zarządzaniu uzyskał status niemal powszechny 
w działalności współczesnych firm. Początkowo większość prac związanych z filozofią 
procesowego podejścia była zdominowana przez pozycje promujące koncepcję radykalnej 
przebudowy firmy określanej jako „restrukturyzacja procesowa” („Business process reen-

1 S. Nowosielski: Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych. W: Mikroekonomicz-
ne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. T. Dudycz. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
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gineering”) określanej skrótowo BPR. Koncepcja ta została przedstawiona i nagłośniona 
w pracach m.in. Hammera (1990), Davenporta (1993) oraz Hammera i Champy’ego (1993)2. 
Mimo podejmowanych prób wdrożenia założeń BPR przez wiele firm, koncepcja ta nie 
osiągnęła zamierzonych efektów i poddana została totalnej krytyce przez takich autorów 
jak3: Harrington (1998), Malhorta (1996), Mumford i Hendrick (1996), Deakins i Makgill 
(1997) czy Huffman (1997).   

BPR został zastąpiony przez bardziej umiarkowaną koncepcję zarządzania procesami 
– Business Process Management (BPM). Zakres tego nurtu zarządzania obejmował trzy 
różne obszary4. Pierwszy był poświęcony metodom i narzędziom, które mogą służyć do 
poprawy wyników finansowych (aspekt metodyczny). Drugi obszar zainteresowania BPM 
koncentrował się na tym, w jaki sposób procesowe zarządzanie ma być wdrażane w prak-
tyce (aspekt aplikacyjny). Trzeci obszar dotyczył zagadnienia projektowania procesów 
w przedsiębiorstwie (aspekt projektowy). 

Współcześnie zarządzanie procesowe zajmuje się dwoma wzajemnie ze sobą powiąza-
nymi obszarami tematycznymi tj. pozycjonowaniem procesów i doskonaleniem procesów5. 
Za procesowym podejściem do zarządzania przemawiają liczne przesłanki natury teore-
tycznej i praktycznej. 

Przesłanki teoretyczne

Analiza działalności przedsiębiorstw zdecydowanie wskazuje, że o poziomie ich efek-
tywności decyduje nie sama efektywność na poziomie działalności biznesowej, komórek 
organizacyjnych, w przekroju pionów funkcjonalnych czy stanowisk pracy, lecz efektyw-
ność procesowa6. Uzasadnienia, dlaczego efektywność procesów jest obecnie najważniej-
sza, można poszukiwać odwołując się bezpośrednio do kilku ważnych argumentów. Po 
pierwsze, wynika to z samej istoty procesów, które angażują różne zasoby, wymagają 
wzajemnego ich dostosowania, opracowania procedur, przyjęcia określonej logiki działa-
nia i reagowania, a także stąd, że procesy przebiegają przez różne komórki organizacyjne 

2 Zob. M. Hammer: Re-engineering work: don’t automate obliterate. „Harvard Business Review” July–
August 1990; T.H. Davenport: Process Innovation – reengineering work through Information Technology. 
Harvard Business School Press, Boston M.A. 1993; M. Hammer, J. Champy: Re-engineering Corporation: 
A Manifesto for Business Revolution. Nicholas Brearly, London 1993.

3 H.J. Harrington: Performance improvement: The rise and fall of Re-engineering. „The TQM Maga-
zine” 1998, vol. 10, nr 2; Y.L. Malhorta: Business Process Redesign: An Overview, 1996, http://www.
brint.com/BPR.htm; E. Mumford, R. Hendricks: Reengineering Rhetoric and Reality: The Rise and Fall 
of a Management Fashion. Warwick Manufacturing Group, 1997, http://bprc.warwick.ac.uk:80/rc-repb-
6.html; E. Deakins, H.H. Makgill: What kill BPR? Some evidence from the literature. „Business Process 
Management Journal” 1997, vol. 3, nr 1; J.L. Hoffman: The four Re’s of total improvement. „Quality Prog-
ress” 1997, vol. 30, nr 1.

4 R.G. Lee, B.G. Dale: Business process management: a review and evaluation. „Business Process 
Management Journal” 1998, vol. 4, nr 3, s. 216.

5 N. Slack et al.: Operations and Process Management. Principles and Practice for Strategic Impact. 
FT Prentice Hall, Pearson Education Limited 2006, rozdz. 4 i 5. 

6 G. Rummler, A. Brache: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000, rozdz. 4. 
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przedsiębiorstwa, determinując ich finalną celowość, efekty i jakość. Po drugie, ewolu-
cja dyscyplin nauk o zarządzaniu np. Zarządzania Operacyjnego wskazuje, iż jej zakres 
przedmiotowy od XIX wieku rozszerza się, obejmując coraz więcej odmiennych procesów, 
począwszy od podstawowych procesów produkcyjnych, poprzez procesy silnie związane 
z produkcją (zakupowe i dystrybucyjne), aż po procesy marketingowe, sprzedaży, finanso-
we czy informacyjne. Po trzecie, zwycięski model działania bardzo wielu przedsiębiorstw 
wskazuje na te firmy, które wykorzystują zarządzanie procesowe, w szczególności model 
doskonałości operacyjnej7. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie proceso-
wego zarządzania cechują się procesową strukturą organizacyjną, a menedżerowie identy-
fikują kluczowe procesy z punktu widzenia ich wpływu na wyniki finansowo-ekonomicz-
ne działalności przedsiębiorstwa. Następnie dokonują ich pomiaru, a na koniec kontrolują 
uzyskane wyniki pomiaru. Po czwarte, ze względu na rosnące ryzyko i niepewność ryn-
kowego i nierynkowego otoczenia przedsiębiorstwa będzie wzrastać rola triady: otoczenie 
zewnętrzne, elastyczność przedsiębiorstwa i wyniki finansowo-ekonomiczne. Po piąte, 
potrzeba analizy procesów na trzech poziomach: łańcucha dostaw, działalności biznesowej 
i na poziomie indywidualnych procesów8. Na poziomie łańcucha dostaw określa się pozy-
cję przedsiębiorstwa w całości przepływów materiałowych, finansowych i informacyjnych 
w dostawach produktu do finalnego klienta. W wyniku tej oceny eksponuje się procesy, 
które mają strategiczne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa (na ogół są to 
relacje z klientami, dostawcami). Ocena na poziomie wewnętrznych procesów pozwala 
ujawnić efektywność procesów operacyjnych (produkcyjnych), wskazać silne i słabe strony 
realizowanych procesów w pionie organizacyjnym produkcji. Można ją nazwać też analizą 
funkcjonalną. Natomiast analiza jednostkowych procesów dostarcza konkretnych przesła-
nek do ciągłego doskonalenia procesów. Po szóste, zyskują na znaczeniu takie atrybuty 
procesów jak: koszt, jakość, przychód, stopa zwrotu z inwestycji procesowej, elastyczność, 
zdolności związane z realizacją procesów. Po siódme (co dopiero jest powoli odkrywane 
w teorii zarządzania procesowego), podejście procesowe pozwala na wykorzystanie dorob-
ku teoretycznego łączącego się z opcjami realnymi (następuje więc ważny pomost integracji 
teorii zarządzania i teorii finansów)9. 

Praktyczne przesłanki

Najważniejszą przesłanką do wyboru zarządzania procesowego powinno być przeko-
nanie menedżerów, które znajduje potwierdzenie w ich operacyjnej działalności, że firma, 
która nie jest zarządzana procesowo nie może być zorientowana na klienta. Wytłuma-

7 S. Jasiewicz: Paradygmaty zarządzania operacyjnego. W: W poszukiwaniu nowych paradygmatów 
zarządzania. Red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk. SGH, Warszawa 2008, s. 73–84.

8 N. Slack et al.: op.cit., s. 11–17.
9 Zob. np. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Red. W. Rogowski. Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2008.
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czyć można to prosto: ponieważ klient jest odbiorcą finalnych efektów różnych procesów 
(różnych wartości, korzyści), to nie jest on w stanie określić, jakie konkretne procesy reali-
zowane w firmie przyczyniły się do jego satysfakcji czy braku satysfakcji. Jeśli klient jest 
niezadowolony z jakości zakupionego wyrobu, to nie potrafi przypisać konkretnej przyczy-
ny niezadowolenia (poza oczywistymi sytuacjami np. nieuprzejma obsługa) dlaczego to się 
wydarzyło, a co więcej nie jest zainteresowany ustaleniem tych przyczyn. W związku z tym 
zarządzanie procesowe ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsię-
biorstwa. Dekompozycja procesów na trzech poziomach (strategicznym, taktycznym i ope-
racyjnym) pozwala na skuteczniejsze ich doskonalenie i zarządzanie. 

Duża liczba procesów, ich wielowymiarowość i skomplikowane wzajemne powiąza-
nia w przedsiębiorstwie prowadzą do dużego poziomu złożoności zarządzania i utrudniają 
proces podejmowania decyzji zarządczych. Jeśli liczba analizowanych wymiarów procesów 
przekracza punkt krytyczny, którym jest zdolność pełnej identyfikacji realizowanych pro-
cesów czy oceny relacji między tymi wymiarami, to wówczas menedżerowie najczęściej 
gubią się w analizie  faktycznych źródeł, hierarchii czynników i przesłanek podejmowania 
racjonalnych decyzji determinujących efektywność przedsiębiorstwa. Poziom zagubienia 
menedżerów wzrasta, gdy struktura organizacyjna firmy nie jest dostosowana do realizo-
wanych procesów, ani też nie wykorzystuje się w przedsiębiorstwie wskaźników czy innych 
miar opisujących procesy biznesowe. Np. na niski poziom efektywności gospodarowania, 
spadek sprzedaży, mogą wpływać niezliczone uwarunkowania i okoliczności, więc podjęcie 
decyzji w warunkach, gdy nie obserwuje się systematycznie i nie analizuje procesów, jest 
działaniem wysoce przypadkowym, nie gwarantującym poprawy wyników finansowych.

Zogniskowanie uwagi menedżerów na procesach zachodzących w firmie pozwala na 
całościową ocenę ich skutków. Procesy cechuje integralność, łączą różne zasoby, umiejęt-
ności, działania pracowników i menedżerów, zatem koncentracja na procesach (jednostko-
wych i zagregowanych) daje szanse oceny, które z nich mają strategiczne znaczenie, które 
stanowią o przewadze firmy, a które hamują wzrost efektywności przedsiębiorstw i wyma-
gają istotnych zmian10. 

Dekompozycja i analiza procesów pozwala na skuteczniejsze ich doskonalenie i za-
rządzanie. Podział procesów na poszczególne działania, realizowane czynności i operacje 
pozwala uchwycić zależności w czasie, ocenić ich sprawność, jakość, wzajemne powiązania 
i oddziaływania oraz podjąć działania zmierzające do ich doskonalenia. Metody analizy 
procesów wymagają wypracowania adekwatnych do warunków działania przedsiębiorstwa 
istotnych miar określających kluczowe atrybuty jednostkowych i grupowych procesów. 

10 J. Surma: Supporting value based management by business intelligence. W: Value creation in the era 
of service economy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 116.
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Ocena aktualnego stanu mierników finansowych w obszarze procesów 

Zagadnienia pomiaru procesów biznesowych są przedmiotem zainteresowań teore-
tycznych i  zarządów przedsiębiorstw niemal od początku działalności produkcyjnej i usłu-
gowej przedsiębiorstw. Jednak aktualny stan pomiaru procesów mimo postępu, jaki stale 
się dokonuje, nadal daleki jest od potrzeb zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. 
Na słabości systemów pomiaru wyników działalności wskazują liczne publikacje11.   

Pomiar procesów biznesowych zależy od sformułowanych celów zarządzania. Ważne 
jest to, że system pomiaru nie opiera się w tym przypadku na określeniu i wyborze tylko 
jednego kryterium. Na przykład w stosunku do procesów, które mają być przedmiotem 
doskonalenia określa się następujące kryteria12:

a) czy  system pomiaru procesów wspomaga ich doskonalenie,
b) czy system pomiaru wpływa na zachowanie i motywacje pracowników,
c) jakie jest prawdopodobieństwo, że system pomiaru może prowadzić do pogorsze-

nia wyników działalności,
d) jaki jest minimalny zbiór mierników wykorzystywanych w procesie pomiaru poje-

dynczego procesu, 
e) na ile system pomiaru pozwala na doskonalenie procesów w łańcuchu dostaw,
f) czy całościowy system pomiaru procesów gwarantuje realną poprawę wyników 

funkcjonowania przedsiębiorstwa (głównie w aspekcie finansowym). 
W stosunku do jednostkowego procesu biznesowego formułuje się wymaganie 

(punkt d), aby minimalny zestaw mierników dotyczył dwóch aspektów: zdolność procesu 
do uzyskania prognozowanego poziomu usługi i koszt usługi (procesu)13. W moim prze-
konaniu, słabość procesu zarządzania wynika głównie z tego, że w większości przedsię-
biorstw koszt jednostkowych procesów biznesowych nie jest znany, co można uzasadnić 
ich ogromną  liczbą i złożonością nawet w przypadku produkowania dość jednorodnych 
wyrobów (lub świadczenia jednorodnych usług). Co gorsze, stawiam hipotezę, że w wielu 
przedsiębiorstwach nie jest znany koszt kluczowych procesów, które decydują o ich kon-
kurencyjności, a to już jest mankament trudny do usprawiedliwienia.  Pierwsza słabość 
systemu pomiaru procesów biznesowych prawdopodobnie wynika więc z tego, że mini-
malne wymagania w zakresie pomiaru wskaźników finansowych nie są dotrzymywane. 
Do kluczowych procesów  biznesowych zalicza się najczęściej:

– relacje z klientami,
– projektowanie nowych produktów,

11 Zob. F. Franceschini, M. Galeoto, D. Maisona: Management by Measurement. Designing Key Indica-
ters and Performances Measurement Systems. Springer Berlin, Heidelberg, New York 2007; R.E. Giachetti 
et al.: Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical frame-
work. „International Journal of Production Economics” 2003, Vol. 86.

12 I. Robson: From process measurement to performance improvement. „Business Process Management 
Journal” 2004, Vol. 10, nr 5, s. 510.

13 I. Robson: op.cit., s. 515.
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– realizację zamówień (efektywność różnych kanałów dystrybucji),
– relacje z dostawcami.
W koncepcji „Zarządzanie strumieni wartości” zestaw kluczowych procesów jest 

znacznie rozleglejszy, bo obejmuje aż 20 pozycji14. 
Drugą istotną wadą jest to, że system pomiaru procesów biznesowych w zarządza-

niu procesowym zajmuje drugorzędną pozycję. Wskazuje na ten fakt badanie firm ame-
rykańskich i europejskich15. W tym badaniu wysłano 362 ankiet do firm amerykańskich 
i 136 do firm europejskich. Uzyskano wskaźnik zwrotności ankiet na poziomie 10,16%. 
Z badania wynika, że wśród różnych technik zarządzania procesowego metody pomiaru 
zajmują odległe miejsce, bo 7 pozycję. Na pięć punktów średnia wartość wynosi w skali 
5-punktowej 3,03 (tab. 1).

Tabela 1 

Ranking wykorzystania technik w BPR 

Rodzaj techniki
Wyniki 
ogółem

Firmy 
amerykańskie

Firmy 
europejskie

średnia pozycja średnia pozycja średnia pozycja
Budżetowanie projektu 3,50 1 3,25 4 3,77 1
Proces modelowania 3,45 2 3,31 3 3,60 2
Diagnoza rozwiązanie problemu 3,27 3 3,38 1 3,16 6
Analiza organizacji i projektowanie 3,19 4 3,03 7 3,34 3
Analiza wymagań klienta 3,16 5 3,09 5 3,22 4
Planowanie biznesowe 3,13 6 3,06 6 3,20 5
Proces mierzenia 3,03 7 3,37 2 2,67 8
Myślenie kreatywne 3,00 8 3,03 7 2,97 7
Zarządzanie zmianą 2,43 9 2,50 8 2,34 9
Analiza i projektowanie systemu IS 2,19 10 2,34 9 2,03 10
Proces symulacyjny i proces przygo-
towania prototypów 2,08 11 2,28 10 1,86 11

Źródło:  M. Al.-Mushari, Z. Irani, M. Zairi: op.cit., s. 446.

W hierarchii priorytetów, jakie można wskazać na podstawie danych z tabeli 1, pomiar 
procesów biznesowych zajmuje drugą pozycję wśród firm amerykańskich, gdy wśród euro-
pejskich dopiero ósmą pozycję. Uważam, że praktyki zarządzania procesami w krajowych 
firmach będą się lokować bliżej standardów europejskich niż amerykańskich, co uzasadnia 
główne przesłanie tego artykułu przemawiające za wyceną procesów biznesowych. 

14 P. Hines et al.: Value Stream Management. „The International Journal of Logistics Management” 
1998, Vol. 9, nr 1, s. 30.

15 M. Al.-Mushari, Z. Irani, M. Zairi: Business process reengineering: a survey of international experi-
ence. „Business Process Management Journal” 2001, Vol. 7, nr 5.
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Trzecim istotnym mankamentem systemu pomiaru procesów biznesowych jest to, 
że efektywnościowe mierniki finansowe giną w zalewie mierników technicznych (iloś-
ciowych i jakościowych). Na przykład w artykule poświęconym procesom outsourcowa-
nia rekomenduje się 7 grup mierników procesów, a wśród jednej można odnaleźć tylko 
1 wskaźnik finansowy16. Podobne zjawisko występuje w badaniach elastyczności proceso-
wej przedsiębiorstw, gdzie udział mierników finansowych jest prawie nieobecny (elastycz-
ność zasobów również bazuje na wskaźnikach i innych miarach technicznych). 

Dość powszechnym przedmiotem zainteresowania naukowców jest koncentracja na 
badaniach procesów biznesowych z punktu widzenia ich wpływu na wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa, a nie na efektywność samych procesów gospodarczych. Jest to wobec 
tego czwarta słabość systemu ewaluacji procesów biznesowych. 

Przedstawione rozważania w tym punkcie artykułu wskazują, że wycena jednostko-
wych lub bardziej zagregowanych procesów biznesowych jest poza obszarem zainteresowań 
kadry menedżerskiej, mimo że na skutek wysokiej zmienności popytu, otoczenia zewnętrz-
nego, a także wewnętrznego wzrasta potrzeba dysponowania informacją o wartości zarzą-
dzanych procesów w przedsiębiorstwie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w kolejnym 
punkcie artykułu.   

Metody pomiaru procesów biznesowych 

Okazuje się, że oferowane przez teorię podejście w zakresie metod wyceny procesów 
biznesowych w przedsiębiorstwach nie jest satysfakcjonujące zarówno pod względem róż-
norodności podejść, proponowanych metodyk wdrażania określonych koncepcji jak i liczby 
zastosowań praktycznych17. Natomiast obszar zagadnień w jakich pomiar procesów bizne-
sowych może być przydatną przesłanką decyzyjną we współczesnych problemach zarząd-
czych, stale się rozszerza (zob. tab. 2).

Uważam, że  brak informacji o wynikach wyceny procesów biznesowych w sposób 
skumulowany hamuje efektywność decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie. Po pierw-
sze dlatego, że nie posiadając informacji o aspektach finansowych  procesów biznesowych 
nie podejmuje się lub odracza podjęcie decyzji. Po drugie, bazując jedynie na informa-
cjach o technicznych aspektach procesów biznesowych, nie wiadomo jak one wpływają 
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i czy te działania można by uznać za racjonalne 
w kategoriach finansowych. Poprawę bezpieczeństwa realizowanych procesów, ich jakości 
czy niezawodności nie w każdej sytuacji można uznać za działanie opłacalne pod wzglę-

16 Wskaźnik kary/nagrody w zależności od stopnia osiągania celów w zakresie wyników zob. T.T. Niran-
jan, K.B.C. Saxena, S.S. Bharadwaj: Process-oriented taxonomy of BPOs: an exploratory study. „Business 
Process Management Journal” 2004, Vol. 13, nr 4, s. 597. 

17 S. Jasiewicz: Wycena procesów biznesowych. Referat przygotowany na 10 Międzynarodową Kon-
ferencję „Zarządzanie Finansami – aktualne wyzwania teorii i praktyki”, zorganizowaną przez Katedrę 
Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. 22–24 kwietnia 2009 r. Międzyzdroje.
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dem ekonomicznym. Osiągnięciu wyższej wydajności procesowej może towarzyszyć ni-
ska jakość produktów, częste przerwy w produkcji, spadek motywacji do kreacji innowacji 
i relatywnie wysokie koszty ich osiągnięcia. 

Tabela 2

Cele pomiaru procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Rodzaj celu pomiaru 
procesu biznesowego Kryterium

1. Pomiar procesu biznesowego Analiza procesu:
– projektowanie procesu
– pozycjonowanie procesu
– doskonalenie procesu
Konkurowanie:
– procesy kluczowe
– procesy pomocnicze
– procesy zarządcze
Strategiczne:
– priorytetowe procesy strategiczne
– pozostałe procesy wynikające ze strategii
– procesy operacyjne
Bieżącego zarządzania:
– wprowadzenie nowego systemu informatycznego
– zmiany systemu motywacyjnego
– optymalizacja procesów
Formy kontaktu z klientem:
– front office
– back office
– middle office
Zakres analizy organizacyjnej:
– całe przedsiębiorstwo
– pion działalności
– komórka organizacyjna
– jednostkowy proces

2. Wycena procesów biznesowych Połączenie:
– przejęcie
– fuzja
Usytuowanie procesów biznesowych na zewnątrz:
– outsourcing
– offshoring
Sprzedaż:
– części przedsiębiorstwa
– jednostki biznesowej
Zmiany formuły działania:
– stowarzyszenie
– grupa strategiczna
– łańcuch dostaw

Źródło: opracowanie własne.
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W niniejszym artykule przedstawię tylko dwie metody. Jedną propagowaną przez In-
stytut Phillipsa (metoda ROI) i drugą, którą określam jako negatywna wartość procesu 
biznesowego. Wykorzystanie tych dwóch metod wyceny daje całościowy obraz wartości 
procesu biznesowego i silniej stymuluje korzystne działania decyzyjne w przedsiębior-
stwie. 

Instytut ROI został założony z inicjatywy ekspertów Jacka i Patti Phillipsów w 1992 
roku w Birmingham, Wielka Brytania. Instytut zajmuje się propagowaniem tej metody po-
przez świadczenie usług konsultingowych, oceną opłacalności projektów szkoleniowych, 
organizowaniem warsztatów, konferencji, przyznawaniem certyfikatów, a także prowadze-
niem działalności publikacyjnej. 

Phillips ROI Methodology™ określa m.in. cele zastosowania metody, opisuje kolej-
ne kroki procedury oceny, podaje także, jakie procesy mogą być przedmiotem pomiaru18. 
Metodyka Instytutu ustala sześć rodzajów danych, w jaki sposób dany proces wpływa 
na działalność przedsiębiorstwa i poziom wskaźnika ROI. Oto kroki wyznaczania wpływu 
procesu biznesowego na efekty przedsiębiorstwa:

Krok 1 –  jaka jest reakcja pracowników na inicjatywę wprowadzenia nowego proce-
su, czy pozytywnie go oceniają i są zaangażowani w realizację wdrożenia 
nowego procesu.

Krok 2 –  jakie jest zaufanie do nowego procesu, czy pracownicy są przekonani do ja-
kości szkoleń na temat nowego procesu i czy zdobędą odpowiednie umiejęt-
ności do jego wdrożenia. 

Krok 3 –  czy pracownicy mogą wdrożyć nowy proces, w szczególności czy pracow-
nicy posiadają uprawnienia (wytyczony zakres odpowiedzialności) powala-
jące na wdrożenie nowego procesu.

Krok 4 –  jaki jest wpływ nowego procesu na działalność przedsiębiorstwa.
Krok 5 –  jaki jest poziom wskaźnika ROI z tytułu wdrożenia nowego procesu.
Krok 6 –  jakie inne niematerialne korzyści osiągnie się z wdrożenia nowego procesu 

(np. większe zaufanie, mniej stresu, większy poziom satysfakcji pracy).

Formuła obliczania wskaźnika ROI jest następująca19: 

 ROI  = (projektowane korzyści netto / projektowane koszty) × 100 (1)  

gdzie:  ROI – wskaźnik stopy zwrotu z inwestycji.
 
Korzyści netto równają się uzyskanym korzyściom pomniejszonym o koszty realiza-

cji projektu.

18 G.M. Westcott-Abudi: Using ROI to Measure the Results of Business Process Improvement Initiatives. 
„BPTrends” October 2008.

19 G.M. Westcott-Abudi: op.cit.,  s. 4. 
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Korzyści obejmują takie przykładowe efekty jak: wzrost wydajności, produktywno-
ści, efektywności, skrócenie cyklu produkcyjnego.

Według autorów metodyka ta ma zastosowanie do wszystkich procesów biznesowych, 
które mają wpływ na wiele obszarów działalności całych pionów, komórek organizacyjnych 
lub ich wdrożenie generuje duże relatywnie koszty. Przy wyborze procesów biznesowych, 
które warto wdrożyć, sugerują wykorzystanie następujących ich charakterystyk20:

– długi cykl życia,
– mają wymiar strategiczny (cel, ograniczenie),
– zarządy przedsiębiorstw zainteresowane są wskaźnikami finansowymi,
– związane są z koniecznością poniesienia wysokich nakładów i kosztów,
– są transparentne w przekroju całego przedsiębiorstwa,
– wpływają na funkcjonowanie istotnie licznej grupy pracowników.
Metoda Instytutu Phillipsa jest niewątpliwie propozycją czytelną dla menedżerów, 

mimo iż zagadnienie pomiaru korzyści może przysparzać problemy identyfikacji i pomia-
ru. Wskaźnik ROI nie uwzględnia czynnika zmiennej wartości pieniądza w czasie, jest 
zatem oceną statyczną efektywności. Nie eksponuje też kwestii pomiaru ryzyka. Jego zaletą 
jest to, że mieści się w ogólnych ramach analizy opłacalności inwestycji i stwarza możliwo-
ści jego rozszerzenia oraz eliminacji słabych dotychczasowych jego stron.

Podejście Instytutu Phillipsa daje też możliwości określenia wartości procesu bizne-
sowego (efektywności bezwzględnej) poprzez zastosowanie uproszczonej formuły:

 WP = projektowane korzyści netto / koszt kapitału procesu (2)

Wyznaczenie kosztu kapitału dla potrzeb wyceny procesu biznesowego stanowi nowy 
problem teoretyczny, który wymaga głębszego przemyślenia i nowych ujęć metodycznych. 
Dlatego też w tym artykule ograniczę się do sformułowania kilku wstępnych refleksji. Za-
sadnicze pytanie, jakie można sformułować, czy wyceniany proces można uznać jako spe-
cyficzną inwestycję? W odniesieniu do nowych procesów czy doskonalonych odpowiedź 
brzmi twierdząco, ale w stosunku do procesów, które już są realizowane i nie wymagają 
przeprowadzenia zmian traktowanie ich w terminologii rachunku opłacalności inwestycji 
budzi już wątpliwości. 

Ponadto nakłady ponoszone na wdrożenie nowych lub poprawę realizowanych proce-
sów mogą stanowić własne zasoby finansowe, rzeczowe, personalne i niematerialne. Z re-
guły nie są one wcale lub precyzyjnie zidentyfikowane i mierzone w skali procesu. Czę-
sto ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i jego funkcjonowanie ma znaczenie 
marginalne lub nieistotne. Ustalenie kosztu kapitału dla tego typu wycenianych procesów 
na poziomie kosztu kapitału przedsiębiorstwa jest zabiegiem wyjątkowo sztucznym. 

Co więcej, w przedsiębiorstwie realizowana jest duża ilość, jeśli nie dominująca liczba 
procesów, które nie mają zidentyfikowanego outputu (wyniku ich realizacji) w jednostkach 

20 Ibidem, s. 2.
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pieniężnych.  Warto podkreślić, że zastosowanie dość powszechnie metod wyceny koszty 
kapitału na bazie informacji z rynku kapitałowego (np. metoda CPM, metoda APM)  wydaje 
się w pełni nietrafione, zatem pozostaje do zaadoptowania tylko metoda składana. Wątpię, 
czy postępowanie stosowane w przypadku określenia kosztu kapitału w wycenie przedsię-
biorstw mogą przyjęte dla określenia wartości rynkowej procesów biznesowych21. 

Można podjąć próbę oszacowania negatywnej wartości procesu biznesowego poka-
zującej, jak następuje destrukcja wartości procesów biznesowych z powodu braku zarzą-
dzania procesowego czy nieefektywności zarządzania. Oto następująca ogólna formuła:

 WP = SZ + SB + SO + SK + SBEZ + SZP + SZO (3)  

gdzie:
WP  –  wartość procesu biznesowego,
SZ   –  straty z tytułu nadmiernych zapasów,
SB   –  straty z tytułu braków,
SO  –  straty z tytułu opóźnień w realizacji zamówień klientów,
SK  –  straty tytułu  kolejek podczas realizacji procesów,
SBEZ  –  straty z tytułu bezczynności,
SZP  –  straty z tytułu zbędnych przemieszczeń,
SZO  –  straty z tytułu zbędnych operacji.

Miernik  takiego obliczonego procesu pokazywałby, o ile zwiększyłaby się wartość 
procesu, gdyby udało się w pełni wyeliminować lub ograniczyć istotnie straty, jakie gene-
ruje dany proces biznesowy. Zastosowanie takiego pomiaru procesu może napotkać duży 
opór, ponieważ menedżerowie niechętnie pokazują negatywne obszary swego działania 
i jednocześnie należy jakby stworzyć od podstaw cały system identyfikacji i mierzenia 
strat.  

Podsumowanie

W artykule formułuje się hipotezę, że wycena (pomiar) procesów biznesowych jest 
ważnym elementem osiągania efektywności we współczesnych przedsiębiorstwach. Cha-
rakteryzuje się koncepcje Business Process Engineering (BPR) i Business Process Mana-
gement (BPM) oraz identyfikuje kluczowe mankamenty i ograniczenia pomiaru procesów 
biznesowych.  Rekomenduje się dwie metody pomiaru efektywności: stopę zwrotu z inwe-
stycji w proces oraz negatywną wartość procesu biznesowego. Wykorzystanie do wyceny 
dwóch przeciwstawnych aspektów tego samego procesu pozwala na dokładniejsze odzwier-
ciedlenie jego wartości. 

21 K. Byrka: Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą techniki składania (Build up Approach). 
W: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, t. II, 
Szczecin 2004.  
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W artykule wskazuje się, że uzyskanie wartości procesów biznesowych przy uży-
ciu metody ROI otwiera nowe pole zainteresowań teoretycznych i badawczych związanych 
z określeniem kosztu kapitału dla wycenianych procesów. 

FINANCIAL MEASURES OF BUSINESS PROCESSES’ EFFECTIVENESS

Summary

In the paper a hypothesis verified that business valuation process is a very important factor 
improving efficiency in modern companies. First, we present two theoretical concepts of process 
management: BPR and BPM and then we identify crucial faults and limitations in measurement of 
business processes. In the conclusion we recommend two methods of measuring efficiency for mana-
gers: rate of return on investment in process (ROI) and negative value of process. The application of 
these methods allows better evaluation of the value of business process.

In the final part of the paper we point out that application of the ROI method in valuation 
business process will open a new field of theoretical research how to calculate cost of capital for 
business evaluation. 
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ZASTOSOWANIE METODY CAR W OCENIE FUZJI I PRZEJĘĆ 
NA PRZYKŁADZIE VISTULI I WÓLCZANKI SA I KRUK SA

Wprowadzenie

Fuzje i przejęcia na świecie znane są od dawna. Początki wzmożonego zaintereso-
wania koncentracją kapitału odnotowano w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku1. Wyodrębniono już cztery zakończone fale 
fuzji i przejęć i piątą, która trwa od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Polska jest 
krajem, w którym procesy konsolidacyjne rozpoczęły się praktycznie dopiero po transfor-
macji gospodarczej. Mają krótką historię, jednak wartość i liczba zawieranych do końca 
2007 roku transakcji świadczy o tym, że zainteresowanie nimi jest duże. Co prawda kryzys 
finansowy i niepokój inwestorów spowodowały zmniejszenie tych procesów w roku 2008, 
jednak przewiduje się, że to właśnie okres dekoniunktury w gospodarce może przyczynić 
się do ponownego wzrostu liczby przejęć, w których inwestorzy wykorzystywać będą ni-
skie ceny akcji na giełdzie. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na przykładzie połączenia Vistuli 
i Wólczanki SA oraz wrogiego przejęcia dokonanego przez tę spółkę na firmie Kruk SA, 
czy i w jaki sposób zmieniały się stopy zwrotu z akcji obu spółek na wieść o planowanej 
transakcji. W badaniu wykorzystano metodę skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu 
CAR.

Skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu – CAR

Metoda ta stosowana jest nie tylko w przypadku badania reakcji rynku na informacje 
o planowanych fuzjach lub przejęciach, ale również w przypadku badania reakcji rynku na 
inne informacje dotyczące spółki2 (m.in. wysokości wypłacanych dywidend, emisji nowych 
akcji itp.). Polega ona na mierzeniu skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu z papierów 
wartościowych wynikającej z fuzji lub przejęcia. Analiza korzyści uzyskiwanych w wyni-

1 P.J. Szczepankowski: Fuzje i przejęcia – techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 57.

2 N. Strong: Modelling Abnormal Returns: A Review Article. „Journal of Business and Accounting” 
1992, June.
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ku informacji o fuzji lub przejęciu może polegać na porównaniu stóp zwrotu dla akcjonariu-
szy firmy nabywającej i przejmowanej w okresie przejęcia do stóp zwrotu (hipotetycznych), 
które wystąpiłyby, gdyby taka transakcja nie nastąpiła3. W metodzie CAR dokonuje się 
zsumowania różnic pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu z akcji na giełdzie i rzeczywistą 
pochodzącą z rynku4. Nadzwyczajna stopa zwrotu (AR) określa dodatkową stopę zwrotu 
w odniesieniu do przewidywanej na podstawie parametrów wyszacowanego historycznie 
trendu. Zaobserwowana nadzwyczajna stopa zwrotu z inwestycji w akcje danej spółki jest 
uważana za miarę reakcji inwestorów na wieść o planowanym przejęciu5. 

Do szacowania hipotetycznych stóp odniesienia zastosowany został model jedno-
wskaźnikowy, który oparty jest na relacji pomiędzy stopami zwrotu z poszczególnych akcji 
a stopami zwrotu z indeksu giełdowego rozumianego jako reprezentant rynku. Wykorzy-
stywany w metodzie CAR model Sharpe’a zakłada, że stopa zwrotu reaguje z właściwą 
sobie siłą na zmiany zachodzące na rynku kapitałowym. Model ten posłużył do obliczenia 
teoretycznych stóp zwrotu, które uwzględniają efekty fuzji lub przejęcia6. Wyliczone stopy 
zwrotu są pomniejszane o rzeczywiste stopy zwrotu, co pozwala na obliczenie nadzwyczaj-
nych stóp zwrotu, które odzwierciedlają efekt fuzji lub przejęcia. Następnie obliczana jest 
skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu CAR, będąca sumą średnich nadzwyczajnych 
stóp zwrotu badanych spółek. Poziom CAR określa, jakie rezultaty fuzji lub przejęcia dla 
spółki prognozował rynek kapitałowy.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną dwie różne reakcje rynku na dokonane 
transakcje połączeniowe.

Konsolidacje dokonywane z udziałem Vistuli i Wólczanki SA oraz Kruk SA 

Vistula & Wólczanka SA powstała 31 sierpnia 2006 roku w wyniku przyjaznego połą-
czenia spółek Vistula SA oraz Wólczanka SA. W wyniku fuzji zarówno marka Vistula, jak 
i Wólczanka pozostały na rynku, gdyż były mocno zakorzenione w świadomości klientów 
i ich połączenie mogłoby być szkodliwe dla spółki. Dalsza strategia spółki obejmowała 
kolejne akwizycje. Przedsiębiorstwem, które zostało przejęte jako pierwsze, była Galeria 
Centrum Sp. z o.o., posiadająca 13 obiektów w największych miastach w kraju. Głównym 
celem przejęcia Galerii Centrum Sp. z o.o. było pozyskanie powierzchni handlowej, która 
umożliwiłaby Vistuli & Wólczance SA działanie w segmencie ekonomicznym. 

W maju 2008 roku zarząd Vistula & Wólczanka SA ogłosił wezwanie do sprzedaży 
akcji Kruk SA. Spółka chciała przejąć, a następnie połączyć się z firmą jubilerską, rozsze-

3 C. Żurak-Owczarek: Transakcje buy-out i buy-in jako metamorfoza firmy. W: Przedsiębiorstwo na 
rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 453–466.

4 http://www.specialinvestor.com/terms/2559.html (15.11.2007). 
5 G. Piecek: Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach lub 

fuzjach – badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego. „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 4/5.
6 B. Elano: When Does Cross-Border Acquisition of Insurance Firms Lead To Value Creation? Work-

ing Paper, Illinois State University, August 2005.
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rzając tym samym segment swojej działalności w zakresie dóbr luksusowych. Dzięki prze-
jęciu zyskała 49 salonów jubilerskich oraz 27 salonów z luksusową modą damską – Demi 
Cler. Firma W. Kruk SA była najstarszą rodzinną firmą jubilerską, która istniała na polskim 
rynku od 1840 roku. Głównymi akcjonariuszami firmy była rodzina Kruk (ponad 28%) 
oraz fundusze inwestycyjne (około 40%). 

Przejęcie Kruk SA uważane jest za pierwsze typowe wrogie przejęcie na polskiej gieł-
dzie. 

Nadzwyczajne stopy zwrotu z akcji Wólczanki SA po ogłoszeniu fuzji z Vistulą

W wyniku informacji o planach zarządów odnośnie połączenia, akcje obu spółek od-
notowały wzrosty. Kurs Wólczanki SA zyskiwał jednak szybciej niż kurs Vistuli SA, co 
przedstawiono na rysunku 1 (pozycja 1). Po dokonaniu połączenia cena akcji spółki, po asy-
milacji nowowyemitowanych akcji, nadal wzrastała. Było to związane z przedstawieniem 
przez zarząd strategicznych planów dotyczących przejęć w branży i zapowiedzią pierwsze-
go przejęcia (pozycja 2). Po kolejnej emisji akcji i zakupie Galerii Centrum Sp. z o.o. kursy 
akcji spółki minimalnie spadły. Spowodowane to było obawami inwestorów w związku 
z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową przejętego podmiotu (pozycja 3). 
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Rys. 1.  Notowania akcji Vistula SA i Wólczanka SA w okresie 05.2005–06.2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie notowań akcji Vistula SA i Wólczanka SA na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie SA.

 Wólczanka
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Vistula & Wólczanka SA bezpośrednio po przejęciu Galerii Centrum Sp. z o.o. rozpo-
częła proces restrukturyzacji. Pomyślne perspektywy i wzrost konsumpcji odnotowane na 
początku 2007 roku spowodowały ponowny wzrost kursu akcji do 171 zł za walor na koniec 
czerwca 2007 roku (pozycja 4).

Jak wspomniano wcześniej informacja o planowanym połączeniu bardziej wpłynęła 
na kurs akcji Wólczanki SA (czyli podmiotu przejmowanego). Jest to sytuacja bardzo często 
występująca na rynku kapitałowym, którą potwierdzają liczne badania zarówno na rynku 
krajowym, jak i zagranicznym. Rezultaty połączenia wyliczone metodą CAR przedstawio-
no w tabeli 1.

Tabela 1

Rzeczywista i prognozowana stopa zwrotu z akcji Wólczanka SA 
na moment pojawienia się informacji o planowanej fuzji z Vistula SA (w %)

Okres Rzeczywista stopa zwrotu Prognozowana stopa zwrotu CAR

(–1, +1) 0,53 –1,27 1,81
(–5, +5) 3,06 –1,34 4,40

(–15, +15) 57,15 1,78 55,37
(–30, +30) 54,61 5,33 49,27
(–60, +60) 74,30 –1,72 76,02

Źródło:  opracowanie własne na podstawie notowań akcji Wólczanka SA na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie SA. 

Największą różnicę między prognozowanymi a planowanymi stopami zwrotu odno-
towano w najdłuższym badanym horyzoncie czasowym obejmującym 60 dni przed i 60 
dni po pojawieniu się informacji o połączeniu. Rzeczywista skumulowana stopa zwrotu 
przewyższała w tym okresie prognozowaną aż o 76%. W krótszym horyzoncie czasowym 
różnica wynosiła prawie 50%, natomiast w okresie obejmującym 15 dni przed i po doko-
naniu transakcji 55%. Informacja o planowanej fuzji miała najmniejszy wpływ na notowa-
nia akcji w krótkim (pięć dni przed i pięć dni po pojawieniu się informacji o połączeniu) 
i bardzo krótkim (jeden dzień przed i po pojawieniu się informacji o połączeniu) okresie 
badawczym. Nadzwyczajne skumulowane stopy zwrotu z akcji Wólczanki SA wynosiły 
wtedy odpowiednio 4,4 i 1,81%. Takie wyniki świadczą o tym, że rynek bardzo pozytywnie 
zareagował na informację o połączeniu spółek i widział w nim szansę na wzrost wartości 
przejmowanej spółki Wólczanki SA po dokonaniu transakcji.

Pozytywna reakcja rynku jest jeszcze bardziej widoczna w graficznej prezentacji rze-
czywistych i hipotetycznych cen walorów Wólczanki SA, co przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2.  Rzeczywiste i prognozowane kursy akcji Wólczanka SA w okresie obejmującym 60 dni 
przed i 60 dni po pojawieniu się informacji o połączeniu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie notowań akcji Wólczanka SA na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie SA.

Nadzwyczajne stopy zwrotu z akcji Kruk SA po ogłoszeniu wezwania do sprzedaży 
akcji przez Vistulę i Wólczankę SA

Bezpośrednio po ogłoszeniu planów Vistuli i Wólczanki SA odnośnie przejęcia 
Kruk SA ceny akcji Kruk SA wzrosły, podczas gdy ceny akcji Vistuli i Wólczanki SA ule-
gały tylko minimalnym zmianom. Kurs Kruk SA utrzymywał się na wyższym poziomie 
dopóki posiadająca ponad 28% akcji rodzina Kruk nie podjęła decyzji o sprzedaży akcji. 
Wtedy to kurs akcji Kruk SA spadł o blisko 9%. Początkowo, po ogłoszeniu wezwania 
do sprzedaży, akcjonariusze ci byli przeciwni przejęciu. Zdawali sobie jednak sprawę, że 
posiadając zaledwie 28% akcji nie są w stanie mu zapobiec. Ostatecznie wezwanie do sprze-
daży akcji zakończyło się sukcesem dla Vistuli i Wólczanki SA, której udało się kupić 66% 
akcji Kruk SA.

Informacja o planowanym wrogim przejęciu nie została pozytywnie odebrana przez 
rynek. Notowania cen akcji Kruk SA w okresie obejmującym 60 dni przed i po ołoszeniu 
wezwania do sprzedaży akcji przez Vistula i Wólczanka SA przedstawiono na rysunku 3. 
Hipotetyczne stopy zwrotu, szacowane dla sytuacji, w której nie doszłoby do przejęcia, 
były wyższe niż rzeczywiste (w krótkim i bardzo krótkim okresie) oraz niższe niż rzeczy-
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wiste w pozostałych okresach, jednakże zmiany te nie były tak wyraźne, jak w przypadku 
opisanej wcześniej fuzji Vistuli i Wólczanki SA.

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-6
0

-5
6

-5
2

-4
8

-4
4

-4
0

-3
6

-3
2

-2
8

-2
4

-2
0

-1
6

-1
2 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

nr dnia

K
ur

s 
[P

LN
]

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

W
IG

 [P
kt

.]

Kruk (P) Kruk WIG

Rys. 3.  Rzeczywiste i prognozowane kursy akcji Kruk SA w okresie obejmującym 60 dni przed i 60 
dni po pojawieniu się informacji o wrogim przejęciu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie notowań akcji Kruk SA na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA.

Tabela 2

Rzeczywista i prognozowana stopa zwrotu z akcji Kruk SA 
na moment pojawienia się informacji o planowanym wrogim przejęciu (w %)

Okres Rzeczywista stopa zwrotu Prognozowana stopa zwrotu CAR

(–1, +1) 7,90 10,74 –2,84
(–5, +5) –2,27 14,82 –17,08

(–15, +15) 12,12 9,92 2,20
(–30, +30) –12,93 –18,83 5,91
(–60, +60) –46,25 –55,94 9,69

Źródło:  opracowanie własne na podstawie notowań akcji Wólczanka SA na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie SA. 
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Prognozowane i rzeczywiste stopy zwrotu z akcji Kruk SA ma moment pojawienia się 
informacji o planowanym wrogim przejęciu przedstawiono w tabeli 2.

Największą różnicę między prognozowanymi a planowanymi stopami zwrotu odnoto-
wano w horyzoncie czasowym obejmującym 5 dni przed i 5 dni po pojawieniu się informacji 
o połączeniu. Rzeczywista skumulowana stopa zwrotu była wtedy niższa od prognozowa-
nej aż o ponad 17%, co oznacza, że działanie to nie znalazło poparcia ani zainteresowania 
wśród inwestorów. Taka reakcja rynku mogła być również związana z niską ceną, jaką 
Vistula i Wólczanka SA zaproponowała w wezwaniu7. Również w najkrótszym horyzon-
cie czasowym – obejmującym dzień przed i po pojawieniu się informacji o wezwaniu do 
sprzedaży akcji, rzeczywista stopa zwrotu była niższa od prognozowanej. Jednak różnica 
stanowiła niecałe 3%. W dłuższym horyzoncie czasowym różnica była już dodatnia, czyli 
rzeczywiste stopy zwrotu były wyższe od prognozowanych. W okresie obejmującym 15 dni 
przed i 15 dni po pojawieniu się informacji o przejęciu rzeczywista skumulowana stopa była 
o 2,2% wyższa niż prognozowana, natomiast w najdłuższym okresie obejmującym 60 dni 
przed i po pojawieniu się informacji o wezwaniu do sprzedaży wynosiła blisko 10%. Nie 
były to jednak tak spektakularne różnice, jakie można było zaobserwować w przypadku 
połączenia Vistuli i Wólczanki SA w 2006 roku.

Połączenie Vistuli i Wólczanki SA było transakcją przyjazną, dokonaną w okresie do-
brej koniunktury na rynku. W przypadku przejęcia przez połączoną spółkę firmy Kruk SA 
sytuacja rynkowa była już niestabilna a ponadto sama transakcja miała wrogi charakter. 
Czynniki te spowodowały, że rynek kapitałowy nie reagował już tak pozytywnie na we-
zwanie do sprzedaży akcji Kruk SA.

Podsumowanie

W badanych przypadkach inwestorzy giełdowi pozytywnie ocenili przyjazne połą-
czenie Vistuli i Wólczanki SA, co wpłynęło na wzrost cen akcji konsolidowanych przed-
siębiorstw. W wyniku sprawnie przeprowadzanych transakcji konsolidacyjnych oraz pro-
wadzonej restrukturyzacji notowania akcji wzrastały, a wyniki ekonomiczno-finansowe 
spółki poprawiały się, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w wartości spółki. 

Metoda skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu pozwoliła na przedstawienie róż-
nic w kształtowaniu się rzeczywistych i prognozowanych kursów akcji spółek. W przy-
padku wrogiego przejęcia Kruk SA reakcja rynku była negatywna w krótkim horyzoncie 
czasowym. Oznacza to, że rynek źle oceniał transakcję. Mógł mieć na to wpływ fakt, że 
wezwanie do sprzedaży akcji nie było poprzedzone żadnymi negocjacjami z akcjonariusza-
mi i zarządem Kruk SA, co na polskiej giełdzie jest rzadkością.

Metoda CAR jest wykorzystywana przy ocenie informacji o połączeniach. Pozwa-
la ona oszacować efekty tych transakcji, jakie można zaobserwować na giełdzie. Należy 

7 Początkowo cena w wezwaniu wynosiła 23,70 zł (rynkowa 23,40), ostatecznie została podwyższona 
do 24,50 zł.
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jednak pamiętać, że jest ona jedną z wielu metod, które powinny być uwzględnione przy 
analizowaniu trudnych i ryzykownych transakcji, jakimi są fuzje i przejęcia.

APPLICATION OF CUMMULATIVE ABNORMAL RETURN 
IN MERGERS AND ACQUISITIONS 

ON THE EXAMPLE OF VISTULA & WÓLCZANKA SA AND KRUK SA

Summary

The risk of mergers and acquisitions is very high. The companies will take the consequences 
of those transactions for a very long time. Despite the risk, many firms decide to take part in M&A 
processes.

The interesting aspect of mergers and acquisitions is the investors’ reaction on planned consoli-
dations. This reaction can be measured by CAR method (cumulative abnormal return). This method 
helps to estimate the real rate of return for company shares on the ground of the previous quotation.

There is presented one of the most famous mergers at the Polish market in 2006  –  the merger 
of Vistula and Wólczanka SA and first hostile takeover connected with Vistula and Wólczanka SA 
and Kruk SA in 2008. 
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WYBORY PRZEDSIĘBIORSTWA 
W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

Wprowadzenie

W polskiej gospodarce, w której rozwijają się dopiero rynkowe mechanizmy zacho-
wań, problemy zarządzania finansami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach rynko-
wych nabierają szczególnego znaczenia. Jest to również problem nie tylko dążenia do prze-
trwania przedsiębiorstwa, ale i poszukiwania narzędzi i metod zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych.

Pojęcia: kryzys i sytuacja kryzysowa (dyskusyjne problemy)

Kryzys jest zjawiskiem, z którym można spotkać się w różnych dziedzinach życia 
i jego występowanie jest nie tylko czymś naturalnym, ale i nieuniknionym. W teorii za-
rządzania rozpatruje się go w kontekście zarządzania zmianą, definiując jako „…moment 
przełomu, przesilenia, decydującego zwrotu…” tj. zmiany, które mogą przynieść skutki za-
równo pozytywne jak i negatywne, stwarzając zagrożenia i szanse. Stąd też kryzys wymu-
szający przeprowadzenie istotnych zmian w przedsiębiorstwie, pozwalających przywrócić 
je do poziomu równowagi, może mieć kluczowe znaczenie dla podmiotu gospodarczego. 
Analizę kryzysu można bowiem przenieść na grunt rozważań o cykliczności rozwoju przed-
siębiorstwa, z wyróżnieniem faz powstania, wzrostu, dojrzałości oraz kryzysu. W takim 
rozumieniu fazę kryzysu można przewidzieć i równocześnie wcześniej ocenić możliwości 
ograniczenia (przeciwdziałania) niekorzystnych konsekwencji. Kryzys będzie tą fazą życia 
przedsiębiorstwa, którą cechują: pogarszające się wyniki finansowe, wzrastające potrzeby 
kapitałowe i zwiększająca się asymetria informacji.

Od kryzysu odróżnia się zakłócenia, które powodują przejściową utratę płynności 
finansowej i problemy z wypłacalnością, możliwe do usunięcia przy pomocy własnych 
sił i środków. E.F. Brigham i L.C. Gapenski wyróżniają: niewypłacalność ekonomiczną, 
niewypłacalność techniczną i niewypłacalność w sensie upadłościowym1. Niewypłacal-
ność ekonomiczna oznacza sytuację, w której wpływy nie pokrywają wydatków, łącznie 

1 E.F. Brigham, L.C. Gapenski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000, s. 385.
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z zabezpieczeniem interesów kapitałodawców (kosztów kapitału). Przedsiębiorstwa mogą 
kontynuować działalność dopóki wierzyciele są w stanie dostarczać kapitał a właściciele 
mogą zaakceptować niższe od rynkowych stopy dochodu. W tym ujęciu kryzys można roz-
patrywać w powiązaniu z kształtowaniem się wartości rynkowej przedsiębiorstwa trakto-
wanej jako istotny cel współczesnego przedsiębiorstwa. Można uznać, że tendencja spadku 
wartości wskazuje na spadek jego wiarygodności na rynku, wzrost ryzyka, zwiększenie 
oczekiwanej stopy zwrotu przez wierzycieli – a w konsekwencji ograniczenie korzyści dla 
właścicieli. Na rynku następuje bowiem rzeczywista weryfikacja prawidłowości  wyborów 
przedsiębiorstwa. Niewypłacalność techniczna oznacza czasowy brak płynności (kryzys 
gotówkowy), ale w przyszłości można pozyskać środki pieniężne, spłacić zobowiązania 
i przetrwać na rynku.

Niewypłacalność w sensie upadłościowym występuje gdy wartość księgowa wszyst-
kich zobowiązań przewyższa rzeczywistą wartość rynkową aktywów. Jest to sytuacja po-
ważniejsza niż niewypłacalność techniczna i często prowadzi do likwidacji przedsiębior-
stwa.

Należy zwrócić uwagę na powiązania pomiędzy wyróżnionymi rodzajami niewy-
płacalności. Długotrwały kryzys ekonomiczny może pociągnąć za sobą kryzys techniczny 
i w konsekwencji doprowadzić do upadłości.

Problem kryzysu finansowego można rozpatrywać również w kontekście zachowania 
ładu korporacyjnego i zabezpieczenia interesów wszystkich grup (stakeholders), zarówno 
wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest to również problem społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa. Zwrócić należy uwagę na prawo interesariuszy do informacji, w tym 
głównie informacji o zagrożeniach, czynnikach zwiększonego ryzyka i przewidywanych 
(podejmowanych) działaniach ograniczających ich skutki. Ich ocena i kontrola jest szcze-
gólnie ważna w przewidywaniu kryzysu i właściwym nim zarządzaniu, co pozwala rów-
nież ograniczyć niekorzystne konsekwencje asymetrii informacji. Wyróżnić należy  w tym 
kontekście rolę rocznych raportów z działań i wyników przedsiębiorstwa2.

Czynniki powstania kryzysu finansowego przedsiębiorstwa

Przyczyny występowania kryzysu można rozpatrywać w dwóch układach, z wyróż-
nieniem czynników zewnętrznych, często niezależnych od przedsiębiorstwa, oraz czynni-
ków wewnętrznych, będących konsekwencją wyborów i postaw podmiotów gospodarczych. 
Czynniki zewnętrzne wynikają ze zmienności warunków działania przedsiębiorstwa, 
w powiązaniu z wahaniami podstawowych wielkości makroekonomicznych, stopy inflacji, 
przebiegu cyklu koniunkturalnego czy też zmian parametrów rynku finansowego (kursu 
walutowego, stopy procentowej, indeksu kursów akcji). Przedsiębiorstwo może w różnym 
stopniu dostosowywać się do zmiennych warunków otoczenia w zależności od indywi-

2 Szerzej M. Marcinkowska: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomicz-
na, Kraków 2004. 
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dualnych zdolności adaptacyjnych, elastyczności działania i indywidualnego profilu ryzy-
ka. Źródłem zagrożenia dla przedsiębiorstwa mogą być także zmiany porządku prawnego, 
związane np. z ograniczeniami swobody decyzyjnej, rozwiązaniami podatkowymi, świad-
czeniami socjalnymi czy też wymuszeniem realizacji (lub koniecznością zaniechania) kon-
kretnych przedsięwzięć. Czynniki wewnętrzne wynikają z prawidłowości podejmowanych 
decyzji w przedsiębiorstwie i ich wpływu na zmiany równowagi finansowej, które można 
rozpatrywać w trzech podstawowych obszarach: działalności operacyjnej, inwestycyjnej 
i finansowej, z uwzględnieniem zmian w zakresie przepływów pieniężnych, wyników fi-
nansowych i pozycji bilansowych.

Czynniki powstania kryzysu w obszarze działalności operacyjnej dotyczą nieko-
rzystnych zmian w kształtowaniu się zysku operacyjnego (wąskie ujęcie) i przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej (ujęcie szersze). W szerszym ujęciu zysk operacyjny 
stanowi podstawę wyznaczania oczekiwanych przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem 
wpływu amortyzacji oraz zmian w kapitale obrotowym przedsiębiorstwa. Kryzys finan-
sowy dotyczy głównie sytuacji gdy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej nie 
gwarantują realizacji bieżących zobowiązań (a nawet mogą być ujemne), co narusza równo-
wagę pieniężną przedsiębiorstwa, jego zdolność rozwojową i wymusza ewentualne zmiany 
struktury źródeł finansowania.

W sferze inwestycyjnej główną przyczyną kryzysu finansowego jest nieefektywna 
alokacja kapitału w przedsięwzięcia nie zapewniające stopy zwrotu na poziomie pozwala-
jącym pokryć koszt kapitału (oczekiwaną stopę zwrotu kapitałodawców przy danym ryzy-
ku). 

W sferze finansowej źródeł kryzysu finansowego doszukiwać się należy w wyborze 
nieoptymalnej struktury kapitału jako konsekwencji przekroczenia dopuszczalnego (krań-
cowego) poziomu zadłużenia.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu ryzyka finansowego powoduje powstanie 
kosztów i trudności finansowych decydujących o spadku wartości przedsiębiorstwa. War-
tość przedsiębiorstwa wzrasta wraz ze wzrostem zadłużenia do momentu, w którym ko-
rzyści podatkowe równoważą koszty trudności finansowych (i ewentualne koszty agencji) 
związanych z ryzykiem niewypłacalności i ryzykiem spadku wiarygodności finansowej.

Ich właściwa diagnoza i ocena pozwala wskazać na te obszary, które głównie decydują 
o zagrożeniach i podejmować odpowiednie działania, które pozwolą przeciwdziałać (ogra-
niczać) ujemne ich skutki. Syntetyczne ujęcie przyczyn i konsekwencji sytuacji kryzysowej 
przedstawia tabela 1. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej

Zachowania i wybory aktualnych wierzycieli i właścicieli mogą być różne w zależno-
ści od oceny stopnia zagrożenia, szans dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, 
prawnych form jego organizacji, struktury własności, rodzaju zadłużenia i przyczyn jego 
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powstania. Przedsiębiorstwo będzie oceniało realne szanse wykorzystania mocnych stron 
swojej działalności, ograniczenia zagrożeń, utrwalenia tendencji pozytywnych i aktywi-
zacji wewnętrznych rezerw. Szansą dla przedsiębiorstwa jest restrukturyzacja finansowa, 
która może być realizowana obok (łącznie) z restrukturyzacją innych obszarów działania, 
w tym: zakresu działalności, jego struktury własnościowej i formy organizacji.

Restrukturyzację można rozpatrywać w kilku układach, z wyróżnieniem:
– restrukturyzacji kreatywnej związanej z oddziaływaniem na zmiany w otoczeniu, 
– restrukturyzacji antycypacyjnej jako dostosowanie do zmian w otoczeniu, 
– restrukturyzacji naprawczej pozwalającej na przywrócenie równowagi finanso-

wej. 
Wyróżnienie restrukturyzacji jako postępowania sanacyjnego jest zgodne z aktualny-

mi regulacjami systemowymi, których głównym priorytetem jest zachowanie jego działań 
do jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań różnych grup interesów3. Wiąże się to z wpro-
wadzeniem jednolitego postępowania wobec zagrożonego przedsiębiorstwa poprzez roz-
wiązania, w których łączą się procedury: naprawcza, układowa oraz upadłościowa. 

Główne cele restrukturyzacji naprawczej to:
– zaspokojenie w najwyższym stopniu wierzycieli przedsiębiorstwa, 
– ograniczenie ryzyka „domina” w wyniku niewypłacalności i niewywiązywania się 

ze zobowiązań, 
– zachowanie przedsiębiorstwa na rynku i wypełnienie jego funkcji społecznych,
– kształtowanie właściwych postaw zarówno w grupie przedsiębiorców, jak też kie-

rownictwa i załóg. 
Restrukturyzację naprawczą można rozpatrywać jako restrukturyzację finansową 

(restrukturyzację pasywów), restrukturyzację majątku (aktywów) oraz restrukturyzację 
własnościową. 

Podstawowym celem restrukturyzacji finansowej jest osiągnięcie takiej struktury za-
dłużenia a tym samym i kapitału, które umożliwiłyby przedsiębiorstwu terminową spłatę 
bieżących zobowiązań (utrzymanie wypłacalności) oraz finansową reorientację strategicz-
ną, odzyskanie zaufania wierzycieli i akceptacji wszystkich grup interesów4.

Restrukturyzacja finansowa obejmuje szeroki zakres działań, które wiążą się zarów-
no ze sferą materialną jak też sferą planowania i zarządzania finansowego.

Najczęściej wyróżnia się trzy etapy w tym zakresie5:
– etap pierwszy umożliwiający odzyskanie krótkoterminowej płynności finansowej 

i przetrwanie przedsiębiorstwa poprzez: ograniczenie niezbędnych wydatków, roz-

3 Ustawa z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60.
4 Szerzej S. Flatter, D. Lovett: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach 

kryzysowych. WIG Press, Warszawa 2001.
5 A. Nalepka: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa–Kraków 

1999.
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sądne gospodarowanie posiadanymi zasobami, szukanie i aktywizacja źródeł ge-
nerowania gotówki, krótkotrwałe wsparcie finansowe,

– etap drugi nastawiony na trwałą poprawę efektywności funkcjonowania przedsię-
biorstwa pozwalającą wygenerować zysk i operacyjne przepływy pieniężne, za-
pewniające dalszy jego rozwój,

– etap trzeci sprowadzający się do systematycznego podnoszenia wartości przedsię-
biorstwa poprzez zmianę struktury kapitałowej i własnościowej.

Można to realizować poprzez: zamianę wierzytelności na udziały lub akcje, wyko-
rzystanie instrumentów hybrydowych, negocjacje z kredytodawcami w sprawie restruk-
turyzacji długu lub nowego rozłożenia płatności, podwyższenie zadłużenia, zaciągnięcie 
nowych pożyczek z odpowiednim zabezpieczeniem, dostosowanie struktury kapitałowej do 
poziomu prognozowanych operacyjnych przepływów pieniężnych. 

Zwrócić należy uwagę na szanse włączenia wszystkich grup interesów, w tym głów-
nie wierzycieli, w procesy naprawcze, z możliwością zawarcia układu, z uwzględnieniem 
np. odroczenia wykonania zobowiązań, zmniejszenia długu, konwersji wierzytelności czy 
też zmniejszenia oprocentowania. Kompleksowa koncepcja wyjścia z kryzysu realizowana 
z udziałem różnych grup interesów (turnaround management) powinna:

– uwzględniać strategiczne czynniki sukcesu, 
– uruchamiać rezerwy gotówkowe, utrzymywać funkcje przedsiębiorstwa i powiąza-

nia gospodarcze,
– przygotować koncepcję restrukturyzacji z wyróżnieniem zmian strukturalnych, 
– zabezpieczyć stabilny wzrost dochodowości przedsiębiorstwa z pełnym wykorzy-

staniem mocnych stron jego działalności6. 
Restrukturyzacja aktywów może wiązać się głównie z: 
– sprzedażą, wydzierżawieniem lub wynajęciem składników majątkowych, które nie 

są w pełni wykorzystane lub znajdują się poza głównym obszarem jego działania,
– utworzeniem spółki „córki” i przekazaniem jej aktywów (równocześnie z długami) 

w celu odseparowania ich od aktywów firmy „matki”,
– podziałem przedsiębiorstwa, wniesieniem aktywów w formie aportu do innego 

przedsiębiorstwa, 
– redukcją zapasów.
Restrukturyzację własnościową zmieniającą strukturę ośrodków decyzyjnych 

w przed siębiorstwie zawsze wiąże się z ograniczeniem roli aktualnych właścicieli. Może to 
być jednak szansa dla utrzymania przedsiębiorstwa na rynku.

Jedną z nowoczesnych technik restrukturyzacji własnościowej jest wykup wspoma-
gany długiem (leveraged buy out) wraz z jego odmianą – wykupem menedżerskim (MBO). 
Wykupowi towarzyszy znaczny wzrost zadłużenia, bowiem grupa inwestorów lub kadra 

6 Szerzej P. Faulhaber, N. Landwehr: Turnround management w praktyce. Jak wykorzystać kryzys 
w przedsiębiorstwie by odrodziło się na nowo? Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005. 
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kierownicza zaciągają dług na wykup przedsiębiorstwa, finansując większość zakupu ze 
źródeł zewnętrznych. Podstawowym celem przejęcia przedsiębiorstwa przez grupę inwe-
storów wywodzących się z kadry kierowniczej jest zwiększenie jego wartości, przy zacho-
waniu kontroli nad procesem zarządzania.

Zwrócić należy również uwagę na wykorzystanie outsourcingu, tj. korzystanie z pod-
wykonawców, zgodnie z pozycją firmy w łańcuchu wartości, w której funkcjonuje. 

Pozyskiwanie kapitału w sytuacji kryzysowej

Ważną rolę w sytuacji kryzysowej odgrywa możliwość pozyskiwania kapitału a tym 
samym kapitałodawców skłonnych zaakceptować trudności finansowe i dodatkowe ryzyko 
z tym związane. Wiąże się to z możliwością pozyskiwania środków zarówno ze strony 
aktualnych właścicieli i wierzycieli jak i dostępu do kapitału nowych podmiotów, z sektora 
bankowego i rynku papierów wartościowych. 

Ze strony właścicieli mogą to być dopłaty (głównie w spółkach z ograniczoną odpo-
wiedzialnością) o charakterze sanacyjnym, szczególnie w sytuacji gdy nie utworzono kapi-
tału zapasowego lub kapitał został w pełni wykorzystany na pokrycie strat bilansowych. 

Pozyskiwanie dodatkowego kapitału pożyczkowego ze strony banku (kredytu sa-
nacyjnego) nie jest łatwe, głównie wobec utraty wiarygodności i wzrostu ryzyka banku. 
Nie oznacza to jednak, że bank (szczególnie bank podstawowy) nie będzie zainteresowany 
ograniczeniem negatywnych skutków kryzysu, głównie z uwagi na: utrzymanie klienta, 
z którym dotychczas bank miał ustabilizowane powiązania finansowe i zna jego „historię” 
oraz zabezpieczenie możliwości kontroli określonego obszaru działalności. 

Nierzadko tworzy się – jak już zaznaczono – powiązania grupy interesów (turn around) 
z wiodącą rolą banku podstawowego i udziałem innych wierzycieli (głównie z wysokim po-
ziomem współzależności) jak i podstawowych dostawców. Może to być szczególna forma 
łączonego finansowania sanacyjnego z udziałem banku podstawowego i ewentualnie in-
nych banków oraz wierzycieli, mających wspólne interesy. Wierzyciele mogą być w różnym 
stopniu powiązani z sobą i mogą postępować w sposób partnerski. Będzie to wymagało 
jednak aktywnej polityki informacyjnej oraz przyjęcia odpowiedzialności za utrzymanie 
linii kredytowej7. 

Ważną rolę w finansowaniu kryzysowym mogą też odgrywać obligacje o zaniżonej 
ocenie ratingowej i wyższym ryzyku (np. obligacje „śmieciowe”). Obligacje, którym obni-
żono ocenę inwestycyjną, dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza grupa zawiera te papiery 
dłużne, których emitent zdecydował się na znaczny wzrost zadłużenia w wyniku wykupu 
z wykorzystaniem dźwigni finansowej lub zmiany struktury kapitału. Można je więc łą-
czyć z sytuacją ryzykowną wynikającą z wyboru struktury kapitału. W skład drugiej grupy 
wchodzą obligacje emitowane w sytuacji kryzysu finansowego i trwałej utraty wiarygodno-

7 W. Portisch: Koalitionen bilden, stakeholders. Management in der Sanierung. Die Bank 8/2006. 
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ści8. Są to papiery wartościowe bez zabezpieczenia i bez możliwości zmuszenia emitenta do 
tworzenia funduszu amortyzacyjnego, z przeznaczeniem na ich wykup. W każdym przy-
padku jednak płatności odsetkowe mogą stanowić zagrożenie dla przywrócenia płynności 
finansowej. Aby zmniejszyć ryzyko można emitować obligacje z odroczonym kuponem, 
pozwalającym na karencję płatności odsetkowych, ewentualny ciągły wzrost niezrealizo-
wanych kuponów lub zastosowanie kuponu hybrydowego. Te ostatnie dają emitentowi pra-
wo wyboru pomiędzy wypłatą odsetek a wydaniem wierzycielowi obligacji o tym samym 
oprocentowaniu i wartości nominalnej równej wysokości niezapłaconych odsetek.

Zwrócić należy uwagę także na hybrydowe papiery wartościowe pozwalające iwesto-
rom na wybór najkorzystniejszej pozycji wobec emitentów. Nierzadko papiery hybrydowe 
są połączeniem standardowego papieru dłużnego z instrumentem pochodnym. Posiadacz 
papieru może wykorzystać instrument pochodny w zależności od indywidualnej oceny po-
ziomu ryzyka oraz potrzeby zabezpieczenia swojej pozycji na rynku. 

Hybrydowy papier wartościowy pozwala przekroczyć określony poziom zadłużenia, 
wprowadzając elastyczny sposób finansowania, umożliwiający przesunięcie w czasie reali-
zacji zobowiązania w zależności od wzrostu wiarygodności przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

Wybory przedsiębiorstwa nie zawsze pozwalają na jego utrzymanie na rynku. W gos-
podarce rynkowej ważną rolę spełnia również instytucja upadłości stanowiąca formę eko-
nomicznej selekcji przedsiębiorstw w sytuacji trwałej niewypłacalności, zagrożonych in-
teresów wierzycieli i braku realnych szans przywrócenia ich wypłacalności. Powoduje to 
utratę samodzielności decyzyjnej przedsiębiorstwa, a tym samym jego praw w dysponowa-
niu majątkiem, z równoczesnym – zgodnym z prawem – rozdzieleniem środków pienięż-
nych uzyskanych ze sprzedaży majątku pomiędzy wierzycieli. 

Podnieść należy jednak fakt, że pełna likwidacja przedsiębiorstwa i związana z tym 
sprzedaż aktywów wymaga oceny, czy bardziej uzasadniona jest sprzedaż „po kawałku” 
czy też zorganizowanej całości (wszystkich aktywów). Likwidacja przedsiębiorstwa po-
dejmowana w sposób racjonalny może następować wówczas, kiedy wartość aktywów jako 
zorganizowanej całości jest niższa od wartości poszczególnych elementów tych aktywów 
sprzedawanych oddzielnie9. 

8 F.J. Fabozzi: Rynek obligacji, analiza i strategie. WIG Press, Warszawa 2000, s. 176–180.
9 Zob. J. Gajdka: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2002, s. 180. 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS 
ON DECISIONS MADE BY THE COMPANIES

Summary

Company crisis is one of elements in a company’s life cycle. It is distinguished by the less 
of financial credit worthiness on the market, impossibility to settle liabilities and permanent less of 
financial liquidity. 

The article presents the scope and principles of restructuring allowing the company to over-
come the crisis and to acquire capital, i.e. investors ready to accept financial difficulties and related 
additional risk. 
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W POLSCE W LATACH 2003–2007 

Wprowadzenie

Rozszerzanie zakresu działalności przedsiębiorstwa wymaga pozyskiwania nowych 
źródeł finansowania. Przedsiębiorstwo staje zatem przed wyborem, z jakich nowych spo-
sobów finansowania powinno korzystać w pierwszej kolejności, a które mogą się okazać 
mniej korzystne. Wybór źródeł finansowania uzależniony jest od kilku czynników, z któ-
rych najważniejsze to koszt pozyskiwanego w ten sposób kapitału, jego dostępność dla 
firmy, ryzyko związane z wyborem określonego źródła finansowania, a także rodzaj infor-
macji, jaką przedsiębiorstwo przekazuje dokonując wyboru określonej formy finansowania. 
Powstała na ten temat obszerna literatura. Znane są także wyniki szeregu badań empirycz-
nych, przeprowadzanych w różnych krajach1.

Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania przedsiębiorstwa, szczególnie te 
z grupy małych i średnich, w pierwszej kolejności wybierają zwiększanie kapitału poprzez 
zatrzymywanie wypracowanych zysków. Jest to źródło najłatwiej dostępne i mało ryzy-
kowne. Wyczerpanie się tego źródła zwiększania kapitału skłania firmy do zwiększania 
zadłużenia, w pierwszej kolejności krótkoterminowego (w tym poprzez wzrost kredytu 
kupieckiego), a następnie długoterminowego. Dopiero dalszy wzrost zapotrzebowania na 
kapitał powoduje, że przedsiębiorstwa sięgają po zewnętrzne źródła finansowania kapita-
łem własnym (dopłaty wspólników, emisja akcji, venture capital itp.). Sądzimy, że dla zwe-
ryfikowania tej teorii warto podjąć badania nad zmianami źródeł finansowania aktywów 
w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003–20072.

1 Także w polskiej literaturze ekonomicznej temat ten był niejednokrotnie podejmowany. Przykładami 
mogą być opracowania: A. Kurczewska: Wybór poziomu i formy finansowania małych i średnich przed-
siębiorstw – podstawy teoretyczne i sposoby testowania oraz J. Kubiak: Teoria hierarchii a pozyskiwanie 
źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy 
rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Kołosowska. Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.

2 Przedstawione w dalszej części referatu dane statystyczne dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba 
pracujących wynosi 10 i więcej osób i które składają sprawozdania statystyczne: bilans i rachunek wyni-
ków.
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Wzrost przychodów i ich wpływ na zmiany wartości aktywów w przedsiębiorstwach 
w latach 2003–2007

Lata 2003–2007 były nie tylko w Polsce okresem systematycznie poprawiającej się 
koniunktury gospodarczej, a co za tym idzie wzrostu popytu na wytwarzane przez przed-
siębiorstwa produkty. Przychody polskich przedsiębiorstw w 2007 roku były o 53,8% wyż-
sze od tych z 2003 roku Najszybciej (o 62,2% w porównaniu z 2003 r.), między innymi 
ze względu na dynamiczne zwiększanie się liczby firm3, wzrosły przychody w dużych 
przedsiębiorstwach. W firmach średniej wielkości przychody wzrosły o 56,1%, a w małych 
o 27,9%. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się o 15,2% (o 19,6% 
w dużych, o 12,7% w średnich i o 5,6% w małych).

Dynamiczny wzrost przychodów, przy mniej niż proporcjonalnym wzroście kosztów, 
spowodował, że w 2007 roku wartość wyniku finansowego brutto była w przedsiębior-
stwach ponad trzykrotnie wyższa niż w 2003 roku. W dużych i średnich firmach dynamika 
tego wzrostu była jeszcze wyższa.

Tabela 1

Dynamika wzrostu przychodów, kosztów i wyników finansowych w przedsiębiorstwach 
w latach 2003–2007 (w cenach bieżących, w %; rok 2003 = 100)

Wyszczególnienie Przychody Koszty
Wyniki finansowe

brutto netto
Ogółem 153,8 148,8 322,5 410,9
– małe 127,9 124,9 230,6 238,4
– średnie 156,1 151,0 356,1 482,9
– duże 162,2 156,5 348,9 488,9
Źródło:  obliczenia własne na podstawie wydawnictw GUS Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gos-

podarczych z lat 2003–2007.

Jeszcze szybszy był wzrost wartości realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa zy-
sków netto. W 2007 roku ich wartość była ponad czterokrotnie większa od tej z 2003 roku, 
przy czym w dużych i średnich firmach wzrost ten był niemal pięciokrotny. Wynikało to nie 
tylko z poprawy zyskowności, ale także z tego, że od 2004 roku zmniejszona została stawka 
podatku dochodowego od osób prawnych z 27% w 2003 roku do 19% od 2004 roku.

Dynamiczny wzrost przychodów wymagał dodatkowych nakładów na wzrost warto-
ści aktywów w przedsiębiorstwach. Wartość posiadanych przez przedsiębiorstwa aktywów 
trwałych zwiększyła się w 2007 roku w porównaniu z 2003 rokiem o 42,6%. W najwięk-

3 W 2007 r. dużych przedsiębiorstw (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) było o 577 więcej niż 
w 2003 r., średnich firm (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) było o 1557 więcej, natomiast liczba 
małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 49 pracowników) prawie się w tym okresie nie zmieniła.
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szym stopniu (o 56,3%) zwiększyły się aktywa trwałe w średnich firmach, nieco mniej 
(o 42,7%) w dużych. Wzrost wartości aktywów trwałych w małych przedsiębiorstwach był 
relatywnie niewielki (o 21,3% w porównaniu z 2003 r.), wynikał jednak m.in. z niewielkie-
go przyrostu liczby tego typu przedsiębiorstw.

Tabela 2

Dynamika zmian wartości aktywów w przedsiębiorstwach w latach 2003–2007 
(w cenach bieżących, w %; rok 2003 = 100)

Wyszczególnienie Aktywa 
trwałe

Aktywa 
obrotowe

w tym:

zapasy należności inwestycje 
krótkoterminowe

Ogółem 142,6 165,4 175,8 148,3 194,0
– małe 121,3 143,8 147,2 132,4 164,7
– średnie 156,3 169,1 182,3 149,0 202,5
– duże 142,7 171,5 183,3 154,1 200,3

Źródło:  jak w tabeli 1.

W warunkach szybkiego wzrostu popytu wartość aktywów obrotowych w przedsię-
biorstwach rosła w latach 2003–2007 szybciej niż aktywów trwałych. Dla ogółu firm dy-
namika wzrostu aktywów obrotowych wynosiła 65,4%. Im większe przedsiębiorstwa tym 
dynamika wzrostu wartości aktywów obrotowych była w analizowanym okresie wyższa. 
W dużych przedsiębiorstwach zwiększyła się ona o 71,5%, w średnich o 69,1%, a w małych 
o 43,8%.

Spośród aktywów obrotowych najszybciej w latach 2003–2007 zwiększała się war-
tość posiadanych przez przedsiębiorstwa zapasów. Warto przy tym zauważyć, że wartość 
zapasów we wszystkich grupach przedsiębiorstw rosła w analizowanym okresie szybciej 
od przychodów ze sprzedaży. W warunkach dynamicznego wzrostu popytu przedsiębior-
stwa starały się utrzymywać większe zapasy, aby w każdym momencie móc natychmiast 
odpowiedzieć podażą swoich produktów na kolejny, spodziewany wzrost popytu. Takie 
postępowanie doprowadziło jednak do wydłużenia się okresu obrotu zapasami, dla ogółu 
przedsiębiorstw z 27 dni w 2003 roku do 31 dni w 2007 roku.

Wartość należności  przedsiębiorstw zwiększała się w latach 2003–2007 wolniej niż 
przychody ze sprzedaży. Jedynie w małych firmach wzrost należności był szybszy od wzro-
stu przychodów i w tej grupie przedsiębiorstw o 2 dni wydłużył się okres ich spływu (z 55 
dni w 2003 r. do 57 dni w 2007 r.). W średnich i dużych przedsiębiorstwach okres spływu 
należności w 2007 roku był o 2–3 dni krótszy niż w 2003 roku.

Bardzo dynamicznie zwiększała się w latach 2003–2007 wartość krótkoterminowych 
inwestycji w przedsiębiorstwach. W dużych i średnich firmach była ona w 2007 roku ponad 
dwukrotnie wyższa od tej z 2003 roku. W małych przedsiębiorstwach krótkoterminowe 
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inwestycje w 2007 roku o około 65% przekraczały te z 2003 roku. Przedsiębiorstwa posia-
dały zatem dość znaczne zasoby płynnych środków obrotowych, jednak rosnąca wartość 
ich majątku wymagała wzrostu źródeł finansowania.

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw w latach 2003–2007

W latach 2003–2007 polskie przedsiębiorstwa małe, średnie i duże preferowały finan-
sowanie swojej działalności przede wszystkim kapitałami własnymi. W 2007 roku wartość 
kapitałów własnych w przedsiębiorstwach ogółem była o prawie 77% wyższa niż w 2003 
roku. W największym stopniu wzrost ten odnotowano w grupie przedsiębiorstw średnich, 
bo aż o 80%, najmniejszy w grupie przedsiębiorstw małych, bo o 71,5%, a przedsiębiorstwa 
duże cechowały się wzrostem odpowiadającym poziomowi ogółu przedsiębiorstw, czyli 
około 77%.

Tabela 3

Dynamika zmian wartości kapitałów własnych i obcych w przedsiębiorstwach w latach 2003–2007 
(w cenach bieżących, w %; rok 2003 = 100%)

Wyszczególnienie Kapitały 
własne

Zobowiązania i rezerwy 

ogółem zobowiązania 
długoterminowe

zobowiązania 
krótkoterminowe

Ogółem 176,8 129,4 107,6 133,4
– małe 171,5 104,8 118,9 98,0
– średnie 180,0 144,4 151,8 138,6
– duże 176,6 131,2 89,2 145,8

Źródło:  jak w tabeli 1.

Na zaistniały proces miały niewątpliwie wpływ systematyczna poprawa koniunktury 
gospodarczej, wejście Polski do Unii Europejskiej, znaczny wzrost popytu na wytwarzane 
dobra, wzrost efektywności gospodarczej, rosnące zyski i konieczność rozwoju przedsię-
biorstw w okresie rosnącej konkurencji.

Dynamiczny wzrost kapitałów własnych wpłynął również na korzystne zmiany 
w strukturze źródeł finansowania poprzez zwiększenie kapitału stałego. 

W 2003 roku udział kapitału stałego dla ogółu przedsiębiorstw, a także dla grupy 
małych i dużych przedsiębiorstw w sumie bilansowej był mniejszy niż aktywów trwałych, 
w związku z tym część zobowiązań krótkoterminowych była wykorzystywana do ich fi-
nansowania, co nie było korzystne. Natomiast od 2004 roku dla większości przedsiębiorstw 
sytuacja w tym względzie się zmienia, relacja ta przyjmuje kierunek odmienny i systema-
tycznie z okresu na okres się zwiększa. W roku 2007 relacja ta jest najkorzystniejsza dla gru-
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py przedsiębiorstw małych, w których udział kapitałów stałych w finansowaniu aktywów 
obrotowych wynosi aż 10,8%, natomiast w grupie przedsiębiorstw dużych zaledwie 1%.

Tabela 4

Finansowanie aktywów kapitałem stałym (w %, suma bilansowa = 100%)

Wyszczególnienie
Kapitały stałe Aktywa trwałe

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem 61,5 62,9 63,6 63,3 64,6 63,6 61,7 60,6 59,4 60,1
– małe 55,1 58,3 62,0 63,5 65,7 59,0 56,9 55,3 53,5 54,9
– średnie 61,0 63,3 62,6 62,6 65,7 59,1 58,1 56,8 55,0 57,2
– duże 63,7 63,9 64,5 63,6 63,8 67,0 64,7 63,8 63,0 62,8

Źródło:  jak w tabeli 1.

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, szczególnie te z grupy małych i średnich 
w pierwszej kolejności wybierają zwiększenie kapitału własnego poprzez zatrzymanie wy-
pracowanych zysków. Dostępne dane statystyczne nie pozwalają w zasadzie precyzyjnie 
określić jaka część przyrostu finansowana kapitałem własnym pochodziła z zatrzymanych 
przez przedsiębiorstwo zysków, a jaka była pozyskana z zewnątrz. Niemniej jednak można 
oszacować, w jakim stopniu przyrost własnego zasilania mógłby być sfinansowany z wy-
pracowanych zysków, gdyby w całości je zatrzymać w przedsiębiorstwach.

Tabela 5

Udział wyniku finansowego netto lat 2003–2007 w wartości przyrostu kapitału własnego (w %)

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007

Ogółem 88,6 87,3 116,8 63,0 82,1
– małe 121,5 71,9 176,6 84,8 98,1
– średnie 73,2 167,5 92,9 52,8 74,7
– duże 90,3 77,2 122,0 63,9 82,0

Źródło:  jak w tabeli 1.

W badanym okresie w grupie małych przedsiębiorstw można byłoby w ten sposób sfi-
nansować niemal cały przyrost kapitału własnego (98,1%), w średnich około 75%, a w du-
żych nieco ponad 80%. Przedsiębiorstwa preferują to źródło finansowania, ponieważ jest 
najłatwiej dostępne, mało ryzykowne, nie wymaga przekazywania informacji o przedsię-
biorstwie i dzielenia się władzą (utraty pełnej niezależności).
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W przypadku wyczerpania tego źródła zwiększania kapitału przedsiębiorstwa zmu-
szone są do zwiększania zadłużenia.

W latach 2003–2007 wśród kapitałów obcych przedsiębiorstwa preferowały krótkoter-
minowe zobowiązania (wzrost o 33,4%), ceniąc je wyżej od zobowiązań długoterminowych 
(wzrost o 7,6%). Obserwacje te są zgodne z preferencjami grupy dużych przedsiębiorstw, 
w których odnotowano nawet zmniejszenie się o 10,8% wartości zobowiązań długotermi-
nowych w stosunku do 2003 roku, przy ponad 45% wzroście wartości zobowiązań krótko-
terminowych. Odmienne skłonności można zaobserwować w grupie przedsiębiorstw śred-
nich oraz małych, w których szybszy był wzrost wartości zobowiązań długoterminowych 
od zobowiązań krótkoterminowych.

Należy zaznaczyć, że dość dynamicznie (chociaż od relatywnie niskiej podstawy) 
zwiększyła się w badanym okresie wartość zaciągniętych przez przedsiębiorstwa kredytów 
i pożyczek długoterminowych (wzrost o 64,2%) i krótkoterminowych (wzrost o 63,6%). 
Przy czym najszybciej wartość kredytów i pożyczek długoterminowych (ponad 2,3-krotnie) 
i krótkoterminowych (ponad 2-krotnie) zwiększyła się w grupie średnich przedsiębiorstw. 
W grupie przedsiębiorstw małych wartość tego rodzaju zadłużenia wzrosła odpowiednio 
o 63,7% oraz o 50%. Natomiast zróżnicowane tendencje można zaobserwować w grupie 
przedsiębiorstw dużych, w których zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długotermi-
nowych zwiększyło się zaledwie o 36,2%, podczas gdy zadłużenie tego rodzaju wzrosło aż 
o prawie 90%. 

Warto zwrócić uwagę, że w 2007 roku kredyty i pożyczki ogółem w 15,4% finanso-
wały wartość aktywów przedsiębiorstw, z tego 8,1% przypada na kredyty i pożyczki długo-
terminowe, a 7,2% na krótkoterminowe. W 2003 roku kredyty i pożyczki ogółem finanso-
wały aktywa w 13,4%, w tym odpowiednio 7,5 i 5,9%. 

Jak wcześniej wspomniano istotne znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw mają 
zobowiązania krótkoterminowe, które w badanym okresie wzrosły o ponad 30%. Przy 
czym dynamika zmian poszczególnych rodzajów zobowiązań krótkoterminowych była 
zróżnicowana. 

Tabela 6

Struktura zobowiązań krótkoterminowych w przedsiębiorstwach w latach 2003–2007 
(w %, zobowiązania krótkoterminowe = 100%)

Wyszczególnienie Kredyty 
i pożyczki

Zobowiązania 
z tytułu  dostaw

Zobowiązania z tytułu  podatków, 
ceł  i innych

Ogółem 25,6 51,4 23,0
– małe 28,0 53,6 18,4
– średnie 28,3 53,3 18,4
– duże 23,5 49,7 26,8

Źródło:  jak w tabeli 1.
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Najszybciej wzrosła wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych o ponad 80%, 
zobowiązania z tytułu usług zwiększyły się o ponad 37%, natomiast wartość innych zo-
bowiązań zmniejszyła się o 2,4%. Opisane tendencje sprawiły, że w analizowanym okre-
sie zmieniła się w polskich przedsiębiorstwach struktura zobowiązań krótkoterminowych. 
W strukturze tej wzrósł udział kredytów i pożyczek z 18,8% w 2003 roku do 25,6% w 2007 
roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw z 50 do 51,4%. Zmniejszył się natomiast udział zo-
bowiązań krótkoterminowych z tytułu zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu podatków, ceł 
i ubezpieczeń oraz innych z 31,4% w 2003 roku do 23% w 2007 roku. 

Podsumowanie

Lata 2003–2007 były nie tylko w Polsce okresem dobrej koniunktury gospodarczej. 
Dynamiczny wzrost przychodów przedsiębiorstw wymagał zwiększania ich majątku, a co 
za tym idzie poszukiwania nowych źródeł jego finansowania. Polskie przedsiębiorstwa pre-
ferowały w tym okresie finansowanie swojej działalności przede wszystkim kapitałami włas-
nymi. Ich wartość zwiększyła się w 2007 roku w porównaniu z 2003 roku o 76,8%. W tym 
samym czasie wartość zobowiązań wzrosła tylko o niecałe 30%. W 2007 roku kapitały stałe 
(kapitał własny powiększony o długoterminowe zobowiązania) finansowały we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw nie tylko aktywa trwałe, ale także część aktywów obrotowych.

Dane statystyczne nie pozwalają wprawdzie precyzyjnie określić, jaka część przyro-
stu finansowania kapitałem własnym pochodziła z zatrzymanych przez przedsiębiorstwa 
zysków, a jaka była pozyskana z zewnątrz, można jednak oszacować, w jakim stopniu przy-
rost własnego finansowania mógłby być pokryty z wypracowanych zysków, gdyby w ca-
łości zatrzymać je w przedsiębiorstwach. W małych firmach można byłoby w ten sposób 
sfinansować niemal cały przyrost własnego kapitału, w średnich około 75%, a w dużych 
nieco ponad 80% przyrostu własnego kapitału. Przytoczone liczby można, jak sądzimy, 
uznać za miarę samofinansowania przy pomocy zatrzymanych zysków.

Spośród kapitałów obcych przedsiębiorstwa preferowały krótkoterminowe zobowią-
zania (wzrost o 33,4%) od zobowiązań długoterminowych (wzrost o 7,6%). Dość dynamicz-
nie (chociaż od relatywnie niskiej podstawy) zwiększała się natomiast w latach 2003–2007 
wartość, zaciąganych przez przedsiębiorstwa, kredytów i pożyczek zarówno długotermino-
wych (wzrost o 64,2%), jak i krótkoterminowych (wzrost o 83,6%). W 2007 roku kredyty 
i pożyczki ogółem w 15,4% finansowały wartość aktywów przedsiębiorstw, z tego 8,1% 
przypadało na kredyty i pożyczki długoterminowe, a 7,2% na krótkoterminowe. 

We wzroście zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek może się w obecnych warunkach 
kryć niebezpieczeństwo utraty płynności przez przedsiębiorstwa. Związane z kryzysem fi-
nansowym ograniczenie dostępności do kredytu, szczególnie obrotowego, znacznie utrudni 
firmom terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Skutkiem tego przedsiębiorstwa nie 
będą w stanie terminowo regulować zobowiązań, wydłużą się okresy spływu należności 
i po raz kolejny możemy mieć w polskiej gospodarce problem tzw. zatorów płatniczych. 
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W latach 2003–2007 poprawiająca się z roku na rok dostępność kredytu, szczególnie obro-
towego, ułatwiała firmom regulowanie zobowiązań w terminie. Świadczy o tym stosunko-
wo niewielki (wyraźnie niższy od przychodów ze sprzedaży)  wzrost zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług, a także utrzymująca się na niemal niezmienionym poziomie wartość innych 
zobowiązań przedsiębiorstw.
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THE SUSCEPTIBILITY OF ENTERPRISES 
ON OCCURRENCES OF THE FINANCIAL CRISIS 

IN THE ASPECT OF THE FORMATION OF SOURCES OF THE FINANCING OF ASSETS

Summary

A subject of interest of authors of the report is the show and the estimation of the choice by 
Polish enterprises of sources of the financing of their assets in years 2003–2007, ie. within a period of 
the dynamic increase in demand on their products.

From passed research it results that the improvement of financial results induced Polish firms 
first of all to the settlement of unaccomplished liabilities, and the growth of production and what to 
these is going values of assets was financed considerably from stopped profits. Average and large 
enterprises used also the external power supply into the equity capital.

Conditioned of the financial crisis with the certain danger for Polish enterprises one can prove 
the stint of the accessibility to credits, especially rotatory. With the effect of this can be reappearance 
of the occurrence so called jams of payment.
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Wprowadzenie

Celem referatu jest przedstawienie wyników badań nad wpływem wielkości inwe-
stycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na przyszłą rentowność 
przedsiębiorstw. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie istotności wpływu 
inwestycji na rentowność oraz określenie okresu, w jakim wpływ ten się uwidacznia. Cha-
rakter badanych zjawisk, w szczególności opóźnienia występujące pomiędzy wydatkiem 
inwestycyjnym a gospodarczym efektem inwestycji, długookresowy charakter samych in-
westycji oraz zakłócenia rentowności spowodowane np. cyklem koniunkturalnym i szoka-
mi zewnętrznymi powodują, że badanie zależności pomiędzy dokonanymi wcześniej in-
westycjami a występującymi później efektami jest utrudnione, tym bardziej że opóźnienia 
pomiędzy nakładem a efektem mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od branży 
i charakteru (przedmiotu) samej inwestycji. 

Przeprowadzone badania empiryczne obejmują (z uwagi na dostępność porównywal-
nego materiału statystycznego) okres 11-letni (lata 1997–2007). Okres ten w kontekście po-
stawionego problemu badawczego wydaje się stosunkowo krótki, tym bardziej że obejmuje 
okres istotnych przemian gospodarczych w Polsce skutkujący zarówno pozytywnymi jak 
i negatywnymi „szokami”, które utrudniają analizę danych statystycznych. Badania prze-
prowadzono na podstawie danych z cyklicznych opracowań Głównego Urzędu Statystycz-
nego pt. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych1.

Powiązania pomiędzy inwestycjami a rentownością przedsiębiorstwa 
w teorii przedmiotu

Analizując powiązania pomiędzy rentownością przedsiębiorstw a poziomem inwe-
stycji należy zwrócić uwagę na dwukierunkowe wzajemne oddziaływanie tych wielkości 
ekonomicznych. Z jednej strony w teorii inwestycji zmiany wielkości zysku oraz rentow-

1 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. GUS, Warszawa 1998–2008.
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ność zainwestowanego kapitału uznawane są za istotne2 determinanty inwestycji. Z drugiej 
jednak strony wzrost wyposażenia kapitałowego przedsiębiorstw, inwestycje (np. w nowe 
technologie) są uznawane za istotny czynnik wpływający na wzrost generowanych przy-
chodów, wydajność pracy i wielkość zysków.

Na poziomie mikroekonomicznym (pojedynczego przedsiębiorstwa) oczywiste wy-
daje się, że podstawową przyczyną podejmowania przez przedsiębiorstwa decyzji inwesty-
cyjnych jest maksymalizacja funkcji celu3. W klasycznej teorii przedsiębiorstwa za funkcję 
celu przyjmowana była maksymalizacja zysku ekonomicznego (uwzględniającego koszt 
kapitału), obecnie za funkcję celu najczęściej przyjmowana jest maksymalizacja korzyści 
właścicieli przedsiębiorstwa realizowana poprzez maksymalizację wartości firmy4. Nieza-
leżnie jednak, czy za funkcję celu przyjmiemy maksymalizację zysku w ujęciu księgowym, 
ekonomicznym, czy maksymalizację wartości firmy, w każdym przypadku jednym z pod-
stawowych kryteriów decyzyjnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będzie 
zysk, który przedsiębiorstwo osiągnie (lub raczej spodziewa się osiągnąć) w wyniku reali-
zacji inwestycji. Upraszczając można zatem stwierdzić, że przedsiębiorstwa inwestują, aby 
w przyszłości zarabiać więcej. Jeżeli jednak odrzucimy teorię klasyczną oraz wywodzącą 
się z niej koncepcję maksymalizacji wartości dla właścicieli (SHV) i koncepcję zarządzania 
opartego na wartości (VBM), a przyjmiemy na przykład alternatywną koncepcję wartości 
dla interesariuszy, uwzględniającą interesy wszystkich „stron zainteresowanych” powiąza-
nych z przedsiębiorstwem, związek nie jest już tak oczywisty. W pewnych sytuacjach może 
się bowiem okazać, że z punktu widzenia interesariuszy przedsiębiorstwa korzystna może 
być realizacja inwestycji nie generujących wzrostu zysku w relacji do zainwestowanego 
kapitału, przynoszących jednak korzyści pracownikom, zarządowi, czy społeczności lokal-
nej. Naszym celem nie jest w tym miejscu ocena powyższych koncepcji, a jedynie analiza 
wpływu jaki miałoby zachowanie przedsiębiorstw zgodne z tymi koncepcjami na współ-
zależność pomiędzy wielkością nakładów inwestycyjnych a rentownością przedsiębiorstw 
(mierzoną zyskiem netto i zyskiem operacyjnym)5. 

Na poziomie makroekonomicznym przyjmuje się generalnie, że wielkość inwestycji 
zależy od relacji pomiędzy oczekiwaną rentownością zainwestowanego kapitału a kosz-

2 Występują jednak znaczne rozbieżności w ocenie wpływu tych czynników na inwestycje w ramach 
poszczególnych teorii.

3 Istnieją wprawdzie teorie odrzucające maksymalizację jako kryterium decyzyjne, np. teoria behawio-
ralna przedsiębiorstwa wprowadzająca zamiast niego pojęcie tzw. „zadowalającego minimum”, zgodnie 
z którą nie są poszukiwane rozwiązania optymalne (maksymalne), ale satysfakcjonujące (wystarczające) 
dla rozwiązania danego problemu, teorie te mają jednak obecnie raczej marginalne znaczenie.

4 Teoria ta określana jest jako SHV (Shareholder Value), nie oznacza to, że nie istnieją alternatywne 
teorie odmiennie postrzegające funkcję celu przedsiębiorstwa, takie jak teoria wartości dla interesariuszy 
(Stakeholders Value), do których zaliczani są również właściciele, ale także pracownicy, zarząd i otoczenie 
społeczne przedsiębiorstwa.

5 Z uwagi na specyfikę krajowej sprawozdawczości finansowej zysk operacyjny jest w rachunku zy-
sków i strat w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości poprawniej reprezentowany przez pozycję 
„Zysk ze sprzedaży”
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tem kapitału, dyskusyjna jest natomiast kwestia na ile wzrost gospodarczy (determinujący 
w znacznym stopniu rentowność przedsiębiorstw) zależy obecnie od poziomu inwestycji 
i czy powinien być stymulowany przez pobudzanie popytu inwestycyjnego. Makroekono-
miczne znaczenie inwestycji w gospodarce związane jest z dwoma podstawowymi kwe-
stiami:

– inwestycje jako źródło akumulacji kapitału są czynnikiem długoterminowego 
wzrostu gospodarczego (oddziaływanie na stronę podażową gospodarki),

– w krótkim okresie inwestycje oddziałują na wzrost gospodarczy (PKB) jako jeden 
z głównych składników zagregowanego popytu (oddziaływanie na stronę popyto-
wą).

Długoterminowe oddziaływanie inwestycji przedsiębiorstw na tempo wzrostu PKB 
przejawia się w ich znaczeniu dla zwiększenia produktywności oraz wydajności pracy6. 
Można powiedzieć, że źródłem wzrostu gospodarczego jest wzrost kapitału (inwestycje), 
wzrost ilości i jakości siły roboczej i poprawa efektywności wykorzystania tych zasobów7, 
co prowadzi także do wzrostu rentowności w sektorze przedsiębiorstw. Wymienione, po-
zytywne efekty inwestycji powodują, że w powszechnym rozumieniu wzrost inwestycji 
postrzegany jest jako zjawisko o wydźwięku jednoznacznie pozytywnym, a spadek ne-
gatywnym. Kwestia ta jest jednak w rzeczywistości znacznie bardziej złożona, należy 
bowiem zwrócić uwagę, że jedynie efektywne ekonomicznie inwestycje przyczyniają się 
do trwałego wzrostu gospodarczego. Inwestycje nadmierne i nieefektywne ekonomicznie 
przyczyniają się raczej do pogarszania sytuacji gospodarczej, tak przedsiębiorstw jak i gos-
podarki w długim okresie, na co wskazuje chociażby przypadek gospodarek krajów socjali-
stycznych, gdzie stopa inwestycji była utrzymywana na bardzo wysokim poziomie, jednak 
podejmowane inwestycje były częstokroć sprzeczne z zasadami rachunku ekonomicznego. 
Do podobnych wniosków może także prowadzić obserwacja sytuacji w krajach o gospodar-
ce wolnorynkowej. Okresy boomu inwestycyjnego nie zawsze prowadzą do przyspieszenia 
wzrostu PKB i poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw w następujących po nich 
okresach, a często poprzedzają okresy obniżenia tempa wzrostu lub nawet recesji8, na co 
zwracają uwagę (opierając się na sytuacji w gospodarce USA w latach 90. XX w.) m.in. 
Desai i Goolsbee. Podobnie Emmons i Schmid9 analizując relację wydatków przedsiębior-
stwa na aktywa trwałe10 do PKB zwrócili uwagę na znaczny (z 9–14% do ok. 24% PKB) 
wzrost nakładów inwestycyjnych w latach poprzedzających wystąpienie recesji w latach 
1969–1970 i 1981–1982. Zjawisko tzw. nawisu inwestycyjnego (investment overhang) może 

6 S. Fazzari: Investment and U.S. Financial Policy In Nineteen-nineties. NBER Working Paper 1993, 
nr 98.

7 A. Muller, artykuł w wersji elektronicznej: www.wsseuczelnia.edu.pl/public/wzrostgosp.doc.
8 Por. M.A. Desai A.D. Goolsbee: Investments, Overhang and Tax Policy. „Brookings Papers on Eco-

nomic Activity” 2004, nr 2.
9 W.R. Emmons, F.A. Schmid: Monetary Policy Actions and the Incentive to Incest. Business Econo-

mics, April 2004, s. 24–29.
10 Fixed private nonresidential investments.
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zatem prowadzić do negatywnych skutków zarówno dla rentowności poszczególnych przed-
siębiorstw jak i dla koniunktury gospodarczej. 

Można zatem powiedzieć, że zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym, 
wpływ inwestycji na zyskowność przedsiębiorstw nie jest jednoznaczny i oczywisty, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o siłę tego oddziaływania oraz okres w jakim wpływ ten się uwidacz-
nia. 

Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw 
– wyniki badań empirycznych

Metodologia badań
W celu weryfikacji tezy o wpływie inwestycji na rentowność przedsiębiorstw prze-

prowadzono badania empiryczne obejmujące 11-letni okres 1997–2007. Badania prze-
prowadzono na podstawie danych zagregowanych publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny w opracowaniu „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”, 
obejmujących dane ze sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat). Analizy 
przeprowadzono w przekroju sekcji, a dla sekcji przetwórstwo przemysłowe także działów. 
W badaniach uwzględniono wartość inwestycji (wydatki na zakup środków trwałych), zy-
sku netto i zysku ze sprzedaży, obliczonego jako różnica pomiędzy przychodami ze sprze-
daży towarów i materiałów a kosztami wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartości 
sprzedanych towarów i materiałów

Analizując dane statystyczne należy mieć także na uwadze zmiany w sposobie 
przedstawiania badanych wielkości w statystyce publicznej. Zmiany te wynikają zarówno 
ze zmian metodologii stosowanej przez GUS jak i zmian w przepisach o rachunkowości. 
Z istotnych zmian należy tu wymienić:

a) od roku 2002 roku (w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości) nakłady 
inwestycyjne na niektóre przedmioty leasingu zaliczono do nakładów tych pod-
miotów, podczas gdy do 2001 roku były one zaliczane do nakładów inwestycyjnych 
podmiotów finansujących, co wpłynęło na zmiany wartości nakładów inwestycyj-
nych w poszczególnych sekcjach;

b) od roku 1999 nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących obowiązków składania 
sprawozdań dla celów statystyki publicznej. Od roku 1999 obowiązek ten mają 
podmioty gospodarcze z liczbą pracujących powyżej 9 osób, podczas gdy do roku 
1998 obejmował wszystkie przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną, oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne zatrudniają-
ce powyżej 5 osób. Zmiana ta wpłynęła na istotne zmniejszenie liczebności bada-
nej próby. Należy jednak także wziąć pod uwagę, że podmioty z liczbą pracujących 
5–8 nie miały znacznego wpływu na zagregowane wartości nakładów inwestycyj-
nych oraz zysków, na co wskazuje także brak istotnych zmian w tych wielkościach 
po zmniejszeniu liczebności próby badawczej w roku 1999. 
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Inwestycje podmiotów gospodarczych w latach 1997–2007
Jako nakłady inwestycyjne, dla celów dalszych badań przyjęto zagregowane wydatki 

na środki trwałe badanej zbiorowości. 
W badanym okresie można zaobserwować trzy podokresy: wzrostowy w latach 

1997–1999 (będący kontynuacją fazy wzrostowej trwającej od 1994 r.), załamanie inwesty-
cji w latach 2000–2002, ze szczególnym nasileniem w latach 2001–2002, oraz okres silnego 
wzrostu inwestycji w latach 2004–2007. W efekcie nakłady na środki trwałe w sektorze 
przedsiębiorstw były w roku 2007 o ok. 83% wyższe niż w roku 1997 (uwzględniając wpływ 
inflacji wzrost ten wyniósł ok. 36%). Należy także zauważyć, że w roku 2007 inwestycje 
były aż o 87% większe niż w roku 2003 (realnie o 74%). Można zatem powiedzieć, że lata 
2004–2007 miały charakter boomu inwestycyjnego, którego rozmiar został zapewne spo-
tęgowany załamaniem inwestycji odnotowanym w poprzednich czterech latach (inwestycje 
w 2002 r. były realnie o ok. 1/3 niższe niż w roku 1999).

Rys. 1.  Nakłady inwestycyjne (mln zł) w sektorze przedsiębiorstw w latach 1997–2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Bilansowe wyniki finansowe...

Zdecydowanie największe nakłady inwestycyjne przypadały na przedsiębiorstwa zali-
czane do sekcji przetwórstwo przemysłowe (ok. 38%), relatywnie wysokie są także inwesty-
cje w sekcjach transport i łączność, handel i naprawy (po ok. 14%), obsługa nieruchomości 
i firm, oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10–11%). Za 
znaczące w skali całego sektora przedsiębiorstw można także uznać nakłady inwestycyjne 
w budownictwie i górnictwie, na pozostałe 6 sekcji przypada łącznie zaledwie 5–6% nakła-
dów inwestycyjnych. Można zatem stwierdzić, że sekcją w największym stopniu wpływa-
jącą na wyniki całego sektora przedsiębiorstw jest przetwórstwo przemysłowe, w ramach 
którego wyróżnić należy przemysł spożywczy, samochodowy, chemiczny, produkcję wyro-
bów gumowych i z tworzyw sztucznych. Widoczna jest także wysoka zmienność inwestycji 
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w poszczególnych działach produkcji, szczególnie w działach o wysokiej koncentracji pro-
dukcji w niewielkiej liczbie podmiotów (jak np. przemysł paliwowy, tytoniowy, hutnictwo 
metali, czy produkcja maszyn biurowych i komputerów).

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w latach 1997–2007
Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw zmierzone zostały za pomocą zysku 

netto, będącego tradycyjnie podstawowym miernikiem rentowności w ujęciu bezwzględ-
nym, oraz zysku ze sprzedaży będącego miernikiem rentowności osiąganej na działalności 
operacyjnej przedsiębiorstwa, dla której wpływ inwestycji w środki trwałe powinien być 
najbardziej widoczny. 

W analizowanym okresie widoczne są znaczne wahania wielkości zagregowanego zy-
sku w całej grupie przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku zysku netto. W latach 2001–
2002 zagregowany zysk netto wszystkich badanych podmiotów był ujemny, od roku 2003 
następuje natomiast dynamiczny wzrost zysków. W roku 2007 zysk ze sprzedaży był (real-
nie) ponad dwukrotnie większy niż w roku 1997, podczas gdy realny przyrost zysku netto 
był ponad pięciokrotny. Na wykresie 2 zaobserwować można pewne podobieństwa w zmia-
nach zysków i nakładów inwestycyjnych (przedstawionych na wykresie 1), przy czym am-
plituda wahań zysków jest znacznie wyższa. Różnica widoczna jest w latach 1997–1999, 
gdy zysk netto wykazuje tendencję spadkową (w przypadku zysku ze sprzedaży widoczna 
jest stagnacja), przy widocznym wzroście nakładów inwestycyjnych. Także w roku 2003 
wzrost zysku wydaje się wyprzedzać widoczny od roku 2004 dynamiczny wzrost nakładów 
inwestycyjnych w roku 2004.

Rys. 2.  Zagregowany zysk ze sprzedaży i zysk netto (tys. zł) w latach 1997–2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Bilansowe wyniki finansowe...

Nakłady inwestycyjne i wyniki finansowe – analiza korelacji
 Podobieństwa w przebiegu zmienności nakładów inwestycyjnych i zysków mogą 

wskazywać na istnienie pozytywnej współzależności pomiędzy nakładami inwestycyjny-
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mi a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. W celu potwierdzenia tej tezy i określenia 
siły tej zależności konieczne jest zbadanie korelacji pomiędzy badanymi wielkościami. 
Zbadano zatem siłę współzależności pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a wynikami 
finansowymi za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Dla oceny statystycznej istot-
ności uzyskanych wyników przeprowadzono ocenę istotności współczynnika korelacji li-
niowej z zastosowaniem testu weryfikującego opartego na statystyce t-Studenta. Uzyskana 
wartość statystyki t pozwala na zweryfikowanie istotności statystycznej11 korelacji liniowej 
dla przyjętego poziomu istotności poprzez odczytanie z tablic t-Studenta. Ponieważ korela-
cja jest współzależnością o charakterze symetrycznym, fakt istnienia istotnej statystycznie 
korelacji nie pozwala na wnioskowanie o przyczynowości. Możemy stwierdzić, że pewne 
wielkości są ze sobą skorelowane, nie możemy natomiast określić zmiana którego z bada-
nych czynników może być uznana za przyczynę a którego za skutek. W kontekście bada-
nych zależności stwierdzenie korelacji może oznaczać zatem zarówno, że zmiany nakładów 
inwestycyjnych wpływają na zysk, jak i odwrotnie, że to zmiany rentowności oddziałują na 
decyzje inwestycyjne, tym bardziej, że dla obu tez można znaleźć teoretyczne uzasadnienie. 
Dlatego też w celu określenia kierunku (przyczynowości) współzależności zbadano także 
korelacje z uwzględnieniem przesunięć czasowych dla badanych wielkości. Obliczono za-
tem korelację z jednorocznym opóźnieniem nakładów inwestycyjnych względem zysku, 
oraz z jednorocznym, dwuletnim i trzyletnim opóźnieniem zysku względem nakładów in-
westycyjnych12. 

Uzyskane dla badanych wielkości wskaźniki korelacji (bez opóźnień) wskazują na 
statystycznie istotną korelację (przyjmując poziom istotności 0,1) pomiędzy nakładami in-
westycyjnymi a zyskiem netto, a także zyskiem ze sprzedaży w całej badanej grupie przed-
siębiorstw (współczynniki korelacji wynoszą odpowiednio 0,622 i 0,607). Statystycznie 
istotne dodatnie współzależności zaobserwowano w 10 spośród 14 sekcji, w tym w sekcji 
przetwórstwo przemysłowe (dla której współczynniki korelacji były bardzo silne – wynio-
sły odpowiednio 0,866 i 0,853). 

Analizując korelację pomiędzy inwestycjami a opóźnionymi o jeden rok zyskami za-
obserwowano jeszcze silniejszą współzależność, Współczynniki korelacji dla wszystkich 
przedsiębiorstw wyniosły odpowiednio 0,697 (dla zysku netto) i 0,632 (dla zysku ze sprze-
daży), wzrosły także współzależności w sekcji przetwórstwo przemysłowe jak i w większo-
ści pozostałych sekcji. Wynik ten wydaje się potwierdzać tezę o wpływie zmian zysków na 
nakłady inwestycyjne, co znajduje potwierdzenie w teoriach inwestycji (w szczególności 
w teorii asymetrii informacji, teorii przepływów pieniężnych, a także w neokeynesowskiej 
teorii inwestycji), które odrzucają założenie o pełnej substytucyjności kapitału, przyjmując 
określoną hierarchię źródeł finansowania, w której amortyzacja i zyski zatrzymane są wy-

11 Inaczej mówiąc odrzucenie hipotezy zerowej o statystycznej nieistotności testowanej współzależno-
ści.

12 Dłuższe opóźnienie przyjęto z uwagi na prawdopodobny dłuższy okres, w którym wcześniej ponie-
sione wydatki inwestycyjne przekładają się na wzrost zysków.
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korzystywane w pierwszej kolejności. Dodatkowo może także potwierdzać tezę, że przed-
siębiorstwa dokonując decyzji inwestycyjnych często stosują projekcję aktualnej sytuacji 
na przyszłość.

Analiza odwrotnej współzależności nie pozwala natomiast na stwierdzenie istotnych 
statystycznie dodatnich zależności przy żadnym z przyjętych opóźnień. Analizując kore-
lacje pomiędzy zyskami a opóźnionymi o jeden rok nakładami inwestycyjnymi, współ-
czynniki dla wszystkich przedsiębiorstw są bardzo słabe i statystycznie nieistotne (wyno-
szą odpowiednio 0,115 i 0,135). Stosunkowo wysoka korelacja widoczna jest wprawdzie 
w przetwórstwie przemysłowym (0,679 i 0,646), są to jednak współzależności znacznie 
słabsze niż w przypadku zysków opóźnionych względem inwestycji. Dodatnie i statystycz-
nie istotne współzależności zaobserwować można jedynie w 3 spośród 14 sekcji. Wzrost 
opóźnienia inwestycji względem zysków nie przynosi także oczekiwanego wzrostu siły 
tej zależności, ale dalszy spadek. Przy opóźnieniu dwuletnim współczynniki korelacji są 
ujemne i statystycznie nieistotne: wynoszą odpowiednio –0,423 i –0,366, przy trzyletnim 
opóźnieniu odpowiednio –0,531 i –0,481. Oczywiście ujemna współzależność pomiędzy 
inwestycjami a zyskiem nie jest możliwa do wyjaśnienia na gruncie teoretycznym, należy 
ją raczej uznać za korelację pozorną. 

Przeprowadzone analizy nie pozwalają zatem na potwierdzenie tezy o istotnym wpły-
wie nakładów inwestycyjnych na przyszłe zyski zarówno na poziomie operacyjnym jak też 
całokształtu działalności. Może to wprawdzie wynikać ze zbyt krótkiego okresu obserwa-
cji, bowiem wpływ ten może mieć charakter długookresowy, przy czym zasadne byłoby 
posługiwanie się kilkuletnimi średnimi ruchomymi (zamiast danych rocznych), co jednak 
nie jest możliwe dla przyjętego 11-letniego okresu.

INFLUENCE OF INVESTMENT ON THE PROFITABILITY OF ENTERPRISE SECTOR

Summary

The article presents research findings on influence of investments in long lasting assets on 
profitability in polish enterprise sector. Main goal of research was to measure influence of investmets 
expenditures on future profitability in enterprise sector and to establish a period (delay) in which this 
influence eventually reveals.
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W WARUNKACH STOSOWANIA BALANCED SCORECARD

Wprowadzenie 

Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) stanowi instrument, który pier-
wotnie umożliwiał wieloaspektowy pomiar wyników przedsiębiorstw w ujęciu zarówno 
finansowym, jak i niefinansowym1. Współcześnie balanced scorecard stanowi znacznie 
bardziej złożone narzędzie, które pozwala na kompleksowe zarządzanie dokonaniami 
przedsiębiorstw m.in. poprzez integrację z innymi metodami. Takie zintegrowane podejście 
ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ponie-
waż ułatwia osiąganie nadrzędnych celów finansowych poprzez orientację na cele cząst-
kowe, w szczególności związane z satysfakcją klientów, realizowanymi procesami oraz 
zdolnością organizacji do uczenia się i wzrostu. Wymienione cele odnoszą się natomiast do 
obszarów pomiaru dokonań w zrównoważonej karcie wyników, zwanych perspektywami 
i determinują strukturę tego instrumentu.  

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości rozszerzenia formuły zrów-
noważonej karty wyników w drodze integracji tej metody z innymi instrumentami wy-
korzystywanymi w obszarze zarządzania finansami. W związku z tym podano dyskusji 
implementację ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz metod zorientowanych na ocenę 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w warunkach stosowania balanced scorecard.

Ekonomiczna wartość dodana w zrównoważonej karcie wyników 

Ekonomiczna wartość dodana (EVA) stanowi koncepcję pomiaru dokonań, która może 
być stosowana niezależnie od zrównoważonej karty wyników. Jednak wielu autorów, w tym 
twórcy balanced scorecard, postuluje rozpatrywanie karty wyników łącznie z metodami 

1 Por. B. Nita: Cztery generacje balanced scorecard w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. 
W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Ko-
łosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 205–214.
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oceny kreowania wartości2. G. Lawrie3 wyraża przekonanie, że EVA ułatwia identyfikację 
mierników, które są wykorzystywane w procesie zarządzania wartością, natomiast przy 
projektowaniu karty wyników dochodzi do testowania założeń kadry kierowniczej doty-
czących stopnia, w jakim te mierniki rzeczywiście wyzwalają reakcję klientów niezbędną 
do wykreowania wartości. Możliwości aplikacji ekonomicznej wartości dodanej w powią-
zaniu ze zrównoważoną kartą wyników przedstawiono na rysunku 1.

1. Okre lenie misji

2. Szacowanie EVA

3. Planowanie 

4. Definiowanie mierników 

Determinanty EVA: 
 Przychody 
 Koszty 
 Kapita  zainwestowany 
 Stopa kosztu kapita u

Zrównowa ona
karta wyników

Rys. 1.  Aplikacja EVA w ramach zrównoważonej karty wyników

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 2GC Active Management, Combining Balanced Scorecard 
& EVA. Berkshire 2001, s. 7.

Jak wynika z rysunku, ekonomiczna wartość dodana jest szacowana na podstawie 
kilku parametrów wejściowych, do których zalicza się przychody, koszty operacyjne, kapi-
tał zainwestowany oraz stopę kosztu kapitału. Każdy z tych determinantów z jednej strony 
wypływa z misji organizacji, z drugiej zaś jest powiązany z planami działań, które są pro-
jektowane w celu poprawy wartości wymienionych kategorii ekonomicznych. Następnie 
dla każdego planu definiuje się mierniki, które służą monitorowaniu realizacji planów oraz 
stopnia osiągania wytyczonych celów.

Determinanty ekonomicznej wartości dodanej są zbliżone do celów, które definiuje 
się w perspektywie finansowej balanced scorecard. W związku z tym zastosowanie orygi-
nalnego sposobu kalkulacji EVA może ułatwić dobór celów cząstkowych oraz mierników 
finansowych w zrównoważonej karcie wyników. Pozostałe trzy perspektywy karty wy-
ników wymuszają niejako formułowanie założeń stanowiących podstawę decyzji zarząd-

2 Podkreślają, że mierniki kreowania wartości można wykorzystać jako podstawowe miary perspekty-
wy finansowej w zastępstwie mierników, takich jak stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zob. R.S. 
Kaplan, D.P. Norton: Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic 
Management: Part II. „Accounting Horizons” 2001, vol. 15, nr 2, s. 156.  

3 G. Lawrie: Combining EVA with Balanced Scorecard to Improve Strategic Focus and Alignment. 2GC 
Discussion Paper, Berkshire 2001, s. 4.
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czych, które mogą ostatecznie oddziaływać na determinanty ekonomicznej wartości doda-
nej. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu mierników i celów można weryfikować 
te założenia już w trakcie ich przyjmowania bez konieczności oczekiwania na wyniki kal-
kulacji EVA w trybie ex post4. Ideę integracji ekonomicznej wartości dodanej ze zrównowa-
żoną kartą wyników, przy uwzględnieniu tych postulatów, przedstawiono na rysunku 2.

W praktyce integrację ekonomicznej wartości dodanej oraz zrównoważonej karty wy-
ników można postrzegać jako sposób na przejście od mierników prowadzących, takich jak 
satysfakcja pracowników, do mierników wynikowych, do których zalicza się miernik EVA. 
Silną stroną ekonomicznej wartości dodanej jest to, że ukierunkowuje ona przedsiębiorstwo 
na nadrzędny cel związany z kreowaniem wartości. Natomiast mocną stroną zrównoważo-
nej karty wyników jest to, że koncentruje ona uwagę zarządu na związkach przyczynowo-
skutkowych, które prowadzą do kreowania wartości5.   

Umiej tno ci
pracowników 

EVA = NOPAT – IC × WACC

Wzrost  
przychodów 

Redukcja 
kosztów 

Wykorzystanie
aktywów 

Struktura
i koszt kapita u

Satysfakcja 
klientów 

Rentowno
klientów 

Produktywno Czas trwania
cykli wytwórczych 

Jako  i poprawno
procesów  

Perspektywa 
finansowa 

Perspektywa 
klienta

Perspektywa 
procesów wewn trznych 

Perspektywa 
uczenia si  i wzrostu 

Rys. 2.  Integracja ekonomicznej wartości dodanej ze zrównoważoną kartą wyników

Źródło:  opracowanie własne.

Menedżerowie, którzy wykorzystują mierniki kreowania wartości w oderwaniu od 
całościowego spojrzenia na pomiar dokonań np. w nurcie zrównoważonej karty wyników, 
działają zwykle krótkoterminowo i nie podejmują dużego ryzyka. Oznacza to, że koncen-

4 2GC Active Management, Combining Balanced Scorecard & EVA, Berkshire 2001, s. 17.
5 H.D. Fletcher, D.B. Smith: Managing for Value: Developing a Performance Measurement System In-

tegrating Economic Value Added and the Balanced Scorecard in Strategic Planning. „Journal of Business 
Strategies” 2004, vol. 21, nr 1, s. 4.
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trują się na redukcji kosztów oraz pozbywają się niewykorzystanych aktywów po to, aby 
osiągnąć poprawę wyników finansowych. Wzrost przychodów wymaga natomiast czasu, 
podejmowania ryzyka, projektowania i wprowadzania na rynek nowych produktów, za-
cieśniania współpracy z klientami, zdobywania nowych rynków, poprawy jakości obsłu-
gi posprzedażowej oraz zwiększania umiejętności pracowników. Wymienione inicjatywy 
mają wymiar strategiczny i wymagają znacznie szerszego spojrzenia na pomiar dokonań, 
co prowadzi do wniosku, że ekonomiczna wartość dodana znakomicie wpisuje się w meto-
dykę zrównoważonej karty wyników6.      

Ocena kapitału intelektualnego w warunkach balanced scorecard

Powiązanie zrównoważonej karty wyników z koncepcjami odnoszącymi się do ka-
pitału intelektualnego było postulowane przez twórców metody balanced scorecard. R.S. 
Kaplan i D.P. Norton w artykule z 2004 roku7 a następnie w pozycji zwartej8 wskazali na 
pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym jako istotny element zrównoważonej karty 
wyników. 

B. Marr i in. twierdzą, że orientacja zrównoważonej karty wyników na kapitał inte-
lektualny w ujęciu R.S. Kaplana i D.P. Nortona jest niewystarczająca9. Zgadzają się z po-
glądem, że mapy strategii stanowią przydatny instrument wizualizacji przełożenia akty-
wów niematerialnych na cele przedsiębiorstwa. Stwierdzają jednak, że między różnymi 
aktywami o charakterze niematerialnym zachodzą wieloaspektowe relacje i sprzężenia. 
Nie można postrzegać związków przyczynowo-skutkowych między różnymi składnika-
mi aktywów jako jednokierunkowych relacji przebiegających od perspektywy uczenia się 
i wzrostu aż po perspektywę finansową10. Autorzy przekonują, że zarządzanie dokonaniami 
przedsiębiorstwa jest niemożliwe bez rozpoznania i zrozumienia wzajemnych relacji, które 
występują między poszczególnymi składnikami aktywów zaangażowanych w działalność 
przedsiębiorstwa. W związku z tym postulują uzupełnienie metodyki balanced scorecard 
oraz map strategii o tzw. mapy kreowania wartości. Przykład powiązań w ramach takiej 
mapy ukazano na rysunku 3. 

6 R.S. Kaplan, D.P. Norton: Transforming the Balanced Scorecard..., s. 156.  
7 R.S. Kaplan, D.P. Norton: Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets. „Harvard Business 

Review” 2004, vol. 82, nr 2.
8 R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Har-

vard Business School Press, Boston 2004.
9 B. Marr, G. Schiuma, A. Neely: The Dynamics of Value Creation: Mapping Your Intellectual Perfor-

mance Drivers. „Journal of Intellectual Capital” 2004, vol. 5, nr 2, s. 317.
10 Przykładowo, w perspektywie uczenia się i wzrostu uwzględnia się kompetencje pracowników oraz 

stosowane technologie. Obu wymienionych zasobów nie można rozdzielić, ponieważ kompetencje zależą 
od rozwiązań technologicznych, natomiast nawet najnowsza technologia jest bezwartościowa bez odpo-
wiedniej wiedzy i poziomu kompetencji pracowników. Wreszcie doskonałe rozumienie zasad działania 
określonej technologii jest również nieprzydatne, jeśli pracownicy nie mają do niej dostępu.



89Pomiar kreowanej wartości i ocena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa...

Przedstawione powiązania mogą być mniej lub bardziej bezpośrednie, przy czym 
w odróżnieniu od tradycyjnych map strategii przy definiowaniu celów należy uwzględnić 
znacznie szerszy krąg interesariuszy. Mapa kreowania wartości jest definiowana jako gra-
ficzne odwzorowanie strategii organizacyjnej ze wskazaniem najważniejszych elementów, 
które determinują strategię, czyli korzyści dla interesariuszy, kluczowe kompetencje oraz 
zasoby. Taka mapa porządkuje relacje między tymi komponentami i dzięki temu ułatwia 
zrozumienie oraz komunikowanie strategii11. 

Relacje
z klientami

Satysfakcja
klientów

Marka 

Patenty 

Kultura

Know-how

Rys. 3.  Przykład powiązań w mapie kreowania wartości

Źródło:  B. Marr, G. Schiuma, A. Neely: op.cit., s. 319.

Schemat ideowy mapy kreowania wartości ukazano na rysunku 4. Na górze rysunku 
umieszczono korzyści, które powinni otrzymać różni interesariusze. Korzyści te należy 
określić w wyniku obserwacji otoczenia zewnętrznego i różnych metod analizy strategicz-
nej. Poniżej znajdują się kluczowe kompetencje (core competencies), na których należy się 
skoncentrować w celu realizacji strategii oraz zaspokojenia potrzeb interesariuszy. Wresz-
cie mapa kreowania wartości przedstawia zasoby organizacyjne, przy czym powierzchnia 
pól może odzwierciedlać ich względne znaczenie z punktu widzenia kluczowych kompe-
tencji. Ważną rolę odgrywają w tym miejscu metody oceny aktywów niematerialnych i ka-
pitału intelektualnego, które umożliwiają opisowy lub wartościowy pomiar poszczególnych 
składników oraz określenie ich ważności. 

11 B. Marr: Strategic Performance Management. Learning and Measuring Your Intangible Value Dri-
vers, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006, s. 66-67.
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Wi zka zasobów organizacyjnych 

Zasoby ludzkie 
(np. know-how)

Zasoby relacyjne 
(np. relacje  

z dostawcami) 

Zasoby strukturalne 
(np. tajemnice handlowe) 

Zasoby pieni ne
(np. cash flow)

Zasoby fizyczne 
(np. technologia) 

Kluczowe kompetencje I Kluczowe kompetencje II Kluczowe kompetencje III 

Korzy ci dla interesariuszy 

Rys. 4.  Schemat mapy kreowania wartości

Źródło:  opracowanie własne na podstawie B. Marr: op.cit., s. 68.

Związki zrównoważonej karty wyników z kapitałem intelektualnym można również 
postrzegać analizując, w jaki sposób balanced scorecard przyczynia się do poprawy za-
rządzania kapitałem intelektualnym12. W tym ujęciu można sformułować kilka wniosków. 
Po pierwsze, wszystkie perspektywy karty wyników wspomagają osiąganie korzyści fi-
nansowych dla właścicieli, korzyści dla klientów, zarządzanie łańcuchem wartości, a także 
przyszły rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszczególnych składników kapitału 
intelektualnego. Po wtóre, zarządzanie kapitałem intelektualnym wymaga okresowej oce-
ny jego wartości oraz wpływu na dokonania przedsiębiorstwa jako całości. Można zatem 
stwierdzić, że mierniki zawarte w balanced scorecard ułatwiają ocenę kapitału intelektual-
nego oraz ułatwiają jego odpowiednie wykorzystanie ukierunkowane na realizację strategii 
organizacyjnej. 

Na rysunku 5 zaproponowano syntetyczne podsumowanie rozważań na temat związ-
ków między kapitałem intelektualnym i zrównoważoną kartą wyników. Pokazano na nim, 
że kapitał ludzki, który obejmuje wiedzę pracowników, ich innowacyjność oraz zdolność do 
sprawnego wykonywania zadań, można monitorować w ramach każdej perspektywy, mimo 

12 A. Wu: The Integration Between Balanced Scorecard and Intellectual Capital. „Journal of Intellec-
tual Capital” 2005, vol. 6, nr 2, s. 271.
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tego, że R.S. Kaplan oraz D.P. Norton postulują głównie perspektywę uczenia się i wzrostu 
do oceny kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego13.

Perspektywa 
finansowa 

Perspektywa 
klienta

Perspektywa 
uczenia si
i wzrostu 

Perspektywa 
procesów  

wewn trznych  

Kapita
ludzki

Kapita
kliencki

Kapita
procesów 

Kapita
innowacji 

Kapita
organizacyjny 

Kapita
strukturalny 

Kapita
intelektualny

Zrównowa ona karta wyników 

Rys. 5.  Idea integracji zrównoważonej karty wyników z kapitałem intelektualnym

Źródło:  opracowanie własne.

Podsumowanie 

Pomiar i ocena wyników współczesnych przedsiębiorstw, a także ukierunkowanie 
działań menedżerów na przyszłe dokonania finansowe wymagają wdrażania coraz bardziej 
złożonych instrumentów, do których zalicza się zrównoważoną kartę wyników. W teorii 
i praktyce zarządzania finansami oferuje się wiele metod, przy czym nie można ich trak-
tować jako zbioru niepowiązanych ze sobą koncepcji. Z prowadzonych rozważań wynika, 

13 Por. np. R.S. Kaplan, D.P. Norton: The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets. „Strategy 
& Leadership”, vol. 32, nr 5, 2004, s. 13.



92 Bartłomiej Nita

że wspomaganie osiągania celów przedsiębiorstwa jest możliwe m.in. poprzez integrację 
balanced scorecard z ekonomiczną wartością dodaną, która z jednej strony opisuje w uję-
ciu finansowym dokonania przedsiębiorstwa, z drugiej zaś może być zdezagregowana na 
nośniki kreowania wartości, które uwzględnia się w pozostałych perspektywach zrówno-
ważonej karty wyników. Tradycyjne podejście do zrównoważonej karty wyników, zgod-
nie z którym orientacja na kapitał intelektualny stanowi domenę perspektywy uczenia się 
i wzrostu, jest również niewystarczające.  Podane przykłady powiązań między miernikami 
poszczególnych perspektyw balanced scorecard oraz składnikami kapitału intelektualnego 
wskazują na wieloaspektowe zależności między różnymi niematerialnymi źródłami kreo-
wania wartości. Omawiając mapę kreowania wartości uzasadniono, że zarządzanie doko-
naniami przedsiębiorstwa i realizacja jego strategii są niemożliwe bez rozpoznania i zrozu-
mienia wzajemnych relacji, które występują między poszczególnymi składnikami aktywów 
zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. 

VALUE CREATION MEASUREMENT AND INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT 
IN A COMPANY WHILE USING BALANCED SCORECARD

Summary

The paper presents two aspects of corporate performance measurement and management under 
the framework of balanced scorecard. The first aspect refers to the value creation measurement by 
means of economic value added metric (EVA) while using balance scorecard. It was argued that the 
determinants of economic value added are tied to the objectives defined in financial perspective. 
Thus the application of the original way of EVA calculation may enable the choice of objectives and 
measures used in balanced scorecard. The second aspect is concerned with the integration of intel-
lectual capital assessment methods and perspectives of balanced scorecard. It turns out that all the 
perspectives contribute to value chain management and future growth of a company as well as the 
benefits obtained by shareholders and customers taking into account various components of intellec-
tual capital.
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MODEL DWUMIANOWY W ZAAWANSOWANEJ OCENIE EFEKTYWNOŚCI 
INWESTYCJI RZECZOWYCH

Wprowadzenie

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych koncentruje się na zastosowaniu kilku 
metod, gdzie w praktyce dominującym narzędziem jest wartość bieżąca netto (NPV) oraz 
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Ich częste wykorzystanie wiąże się z łatwością oszacowa-
nia parametrów potrzebnych do analizy oraz stosunkowo nieskomplikowaną konstrukcją. 
Oczywiście punktem wyjścia jest konieczność oszacowania przepływów pieniężnych gene-
rowanych przez projekt inwestycyjny. Metody te mają jednakże swoje słabe strony, związa-
ne z niemożnością wielowariantowej oceny efektywności inwestycji a także nieuwzględnie-
niem zmieniających się warunków gospodarczych projektu inwestycyjnego, koniecznością 
zwiększenia produkcji lub jej zmniejszenia a także zastosowania wariantu alternatywnego 
inwestycji, polegającego na dodatkowym doinwestowaniu projektu1. 

Metodą bardziej zaawansowaną i jednocześnie rzadziej stosowaną jest wykorzysta-
nie do szacowania efektywności inwestycji narzędzia, jakim jest model dwumianowy lub 
pewna jego odmiana tzw. drzewo decyzyjne2. Model dwumianowy pierwotnie służył do 
wyceny opcji, zakłada się w nim, że zmiany cen akcji składają się z dużej liczby niewielkich 
zmian dwumianowych. Model ten po raz pierwszy zastosowali Cox, Ross i Rubinstein3. 
Metoda polega na podzieleniu czasu do wygaśnięcia opcji (lub projektu) na określoną liczbę 
krótkich okresów Dt. W każdym z przedziałów czasu Dt cena akcji może zmienić się do 
jednej z dwóch wartości: Su lub Sd. Zatem Su oznacza wzrost ceny akcji, Sd jej spadek. 
Jeśli prawdopodobieństwo wzrostu ceny wynosi p, to prawdopodobieństwo spadku ceny 
wynosi 1 – p, tak aby przedstawić za jego pomocą na przykładzie zmienność przypływów 
pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny. 

1 R. Pastusiak: Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu, Warszawa 2003, s. 93–111.
2 A. Buckley: Inwestycje zagraniczne. Składniki, wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 52.
3 J. Cox, M. Rubinstein, S. Ross: Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Econom-

ics, vol. 5, September 1979.
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Źródłem niepewności w modelu jest wartość przypływów pieniężnych w poszczegól-
nych węzłach, a także prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Dzięki zastosowaniu drzewa 
dwumianowego można oszacować zdolności przedsiębiorstwa do przystosowywania się do 
zmieniających się warunków jego działalności. Można bowiem śledzić zmiany wartości 
aktywów w odpowiednich okresach w zależności od zaistniałych warunków i stosownie do 
wyników obserwacji podejmować decyzje. Model dwumianowy umożliwia niejako „inter-
aktywną”, wycenę efektywności projektu inwestycyjnego. Daje też możliwość stosowania 
technik komputerowych, które zwiększają szybkość obliczeń oraz ułatwiają podejmowanie 
decyzji.

Analiza modelowa

Na przykładzie (zob. tab. 1) opracowano hipotetyczny projekt inwestycyjny małego 
lub średniego przedsiębiorstwa o początkowych nakładach inwestycyjnych w wysoko-
ści 2,5 mln zł. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto stały koszt kapitału 10% dla wszystkich 
okresów. Analizowany okres to trzy lata – czyli najbardziej newralgiczny czas dla nowe-
go przedsięwzięcia – w podziale na węzły półroczne, tak więc otrzymano sześć węzłów 
i założono przewidywane wartości przepływów gotówkowych, generowanych przez nową 
inwestycję. Węzeł „0” charakteryzuje się rozłożeniem prawdopodobieństw wystąpienia 
przepływów pieniężnych o wartościach 0,75 – 1500 tys. zł oraz 0,25 – 500 tys. zł. Kolejny 
węzeł A, to dwa poziomy; szósty i ósmy (zob. tab. 1), dla których zaproponowano rozłożenie 
prawdopodobieństw uzyskania pozytywnych przepływów gotówkowych, wskazujących na 
poprawiającą się sytuację projektu. Przyjęte parametry projektu mają znaczenie czysto te-
oretyczne, bowiem chciano pokazać jedynie technikę oceny efektywności i przydatność 
praktyczną tej metody, a nie zastanawiać się nad danym projektem. W każdym bądź razie 
założono występowanie o wiele większego prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu inwe-
stycji niż jej porażki. 

Analizując model przyjęto następujące oznaczenia: węzły w czasie oznaczono lite-
rami od A do G, każda litera to nowe półrocze, a poziomy cyframi od 1 do 13, im wyższy 
poziom, tym większe przepływy pieniężne projektu. Okazuje się, że na tak małej prze-
strzeni czasowej (trzy lata) zidentyfikowano 26 węzłów. Każdemu węzłowi przyporząd-
kowane są prawdopodobieństwa realizacji przepływów gotówkowych w kolejnym okresie. 
Ich suma jest równa jeden. I tak na przykład dla węzła B7, czyli osiągnięcia przez projekt 
przepływów gotówkowych 1,2 mln zł, przyporządkowano dwie możliwości rozwoju sytu-
acji; wzrost przepływów w kolejnym okresie 1,6 mln zł spodziewanych z prawdopodobień-
stwem 0,75 lub ich spadek do 0,7 mln zł z prawdopodobieństwem 0,25. Oczywiście zarówno 
wartości cash flow jaki prawdopodobieństwa ich wystąpienia są pewnym uproszczeniem 
mającym w danym okresie charakteryzować stan finansów projektu oraz pokazywać je 
w danym momencie. 
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Węzły sieci oznaczają możliwości podejmowania decyzji. Z każdego węzła wychodzą 
tylko dwie możliwości, co oznacza, że bierze się pod uwagę tylko możliwości wzrostu lub 
spadku przepływów gotówkowych. Decyzja o realizacji nakładów inwestycyjnych w węźle 
C10 jest swoistym planem awaryjnym dla przedsiębiorstwa, które w ten sposób może jesz-
cze uratować swoją efektywność. Plan B jest przewidziany na 3 półrocze po poniesieniu 
głównych nakładów inwestycyjnych (zob. tab. 1). Będzie on realizowany tylko w przypadku 
specyficznej sytuacji, czyli niepowodzenia planu głównego, potwierdzonego niskimi prze-
pływami pieniężnymi przez rok od początkowych nakładów inwestycyjnych. Plan B może 
się powieść, założono większe prawdopodobieństwo takiego scenariusza (węzły D9, F8, 
G7) lub niestety nie – założono prawdopodobieństwo mniejsze. 

Tabela 1

Plan B – doinwestowanie projektu inwestycyjnego w węźle C10

C D F G
p CF p CF p CF

7 1200
0,75

8 800
0,75 0,25

9 300 600
0,75 0,25 0,75

nakłady 150

10 inwestycyjne 
plan B – 1000 tys. zł 0,25 0,75 0,25

11 0 50
0,25 0,75

12 0
0,25

13 0
p – prawdopodobieństwo zajścia scenariusza, CF – przepływ pieniężny powstały w wyniku jego zajścia.

Źródło:  analizy własne. 

W tabeli 3 pokazano wybrane scenariusze obliczeń zaprezentowane w całości w tabe-
li 1. Występują tutaj scenariusze bardzo optymistyczne, optymistyczne, normalne oraz złe. 
Wyznacznikiem jest wartość oczekiwana lub NPV. Ważną informacją dla przedsiębiorstwa 
jest również poziom prawdopodobieństwa wystąpienia określonego scenariusza.
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Tabela 3

Wybrane scenariusze modelu dwumianowego

Scenariusze/
wskaźniki

Adres ścieżki NPV (w tys.) Prawdopodobieństwo Wartość 
oczekiwana

Scenariusz 1 A6B5C4D3F2G1 11 206,83 0,15% 5 375
Scenariusz 2 A6B5C4D3F2G3 10 705,78 0,44% 6 775
Scenariusz 3 A6B4C6D5F4G5 7 630,84 11,57% 8 625
Scenariusz 4 A8B7C8D7F8G7 2 198,09 0,66% 3 200
Scenariusz 5 A8B7C8D9F10G9 491,30 0,22% 1 762
Scenariusz 6 A8B9C8D9F10G11 –740,09 0,07% 850
Scenariusz 7 A8B9C10D11F12G13 –2 617,33 0,02% -50

Źródło:  analizy własne. 

Analizując rozkład zaprezentowanych w przykładzie wartości przepływów pienięż-
nych w poszczególnych węzłach i obliczając na ich podstawie NPV przy uwzględnieniu 
kosztu kapitału oraz okresów występowania przepływów, otrzymano rozkład wartości NPV 
wraz z prawdopodobieństwami ich wystąpienia (zob. tab. 3). W zaprezentowanym przykła-
dzie maksymalna wartość NPV to 11 206,8 tys. zł przy prawdopodobieństwie wystąpienia 
0,15%. Wartość minimalna to –2617,33 tys. zł, uwzględniając dodatkowe nakłady inwesty-
cyjne w 3 półroczu, przy prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02%. Analizując rozkłady 
pośrednie, rozkładem o maksymalnym prawdopodobieństwie 11,57% w tym projekcie jest 
NPV o wartości 7630,8 tys. zł (ścieżka A6B4C6D5F4G5, scenariusz 3). 

Dla efektywności projektu najistotniejsze są pierwsze lata funkcjonowania inwestycji, 
to wówczas uzyskanie właściwych przepływów pieniężnych powoduje wzrost prawdopo-
dobieństwa wystąpienia wysokiego NPV na koniec trzeciego roku. Zastosowana metoda 
analizy efektywności projektu inwestycyjnego pozwala na szczegółową kontrolę efektyw-
ności projektu, na każdym jego etapie. Dodatkowo można opracować alternatywne warian-
ty postępowania z uwzględnieniem koniecznych inwestycji (tak jak w węźle C10 – trzecim 
półroczu) a także nie zastosowane tutaj, dodatkowe rozwinięcia projektu inwestycyjnego 
na poziomach niższych niż 4, kiedy to wiadomo już o jego sukcesie, tylko niewiadomą 
pozostaje jeszcze jego skala. Wówczas można przeprowadzić dodatkową inwestycję, dzięki 
której będzie można kontynuować wysoką efektywność realizowanych inwestycji. 

Indywidualnymi cechami projektu pozostają: rozkład wartości NPV w uzależnieniu 
od prawdopodobieństwa ich wystąpienia a także wartość oczekiwana, jednakże ich analiza, 
przy hipotetycznych, przykładowych wartościach prawdopodobieństw nie miałaby sensu.

Prawdopodobieństwo w modelu dwumianowym jest podzielone tylko w stosunku do 
możliwości osiągnięcia przepływów pieniężnych w kolejnym węźle, inaczej niż w drzewie 
decyzyjnym, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia się w określonym węźle jest podzie-
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lone w stosunku do liczby poziomów w danym węźle. W stosunku do takiego podejścia 
wyrażane są obawy co do możliwości poprawnego oszacowania parametrów. Po pierwsze 
wyrażana jest opinia, że szacowanie rzeczywistych prawdopodobieństw znalezienia się 
w szczególnych węzłach w przypadku rozbudowanych drzew jest bardzo trudne, jeśli nie 
niemożliwe. W planowaniu finansów projektu inwestycyjnego firma, opierając się na swo-
ich doświadczeniach, jest w stanie, w krótkim okresie, oszacować ze stosunkowo dużym 
prawdopodobieństwem przepływy finansowe projektu. Także dodatnie wpływy powinny 
charakteryzować się dużym prawdopodobieństwem uzyskania (jak w projekcie powyżej), 
natomiast niepowodzenie projektu, czyli brak potwierdzenia w przepływach gotówkowych, 
wiąże się z wpływem nieprzewidzianych czynników rynkowych, jakich nigdy w działal-
ności gospodarczej nie można wykluczyć. Niestety potwierdzenie w prowadzeniu bizne-
su znajduje zjawisko, że początkowy sukces projektu bardzo łatwo jest przekuć w sukces 
inwestycji w średnim i długim terminie. Natomiast zły początek inwestycji potrafi zni-
weczyć cały harmonogram inwestycji i spowodować niepowodzenia, nawet wydawałoby 
się wartościowej inwestycji. Zaproponowana kalkulacja ma miejsce jedynie w trzyletnim 
okresie, chociaż podstawowy węzeł to sześć miesięcy. Tak krótki – trzyletni – okres analizy 
pozwala domniemywać, że kalkulacje odnośnie przychodowości inwestycji nie zawierają 
fundamentalnych błędów, szczególnie, jeśli przygotowanie inwestycji poprzedziła analiza 
marketingowa i badanie rynku. Ponadto budując model dwumianowy dla realnego projek-
tu inwestycyjnego, poziomy przepływów gotówkowych można przyjmować nie jako jedną 
wartość, ale jako poziom określony „od … do”. Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzymuje 
finansową „mapę” możliwych sytuacji, w jakich może znaleźć się projekt w przypadku jego 
dużego powodzenia, średniej efektywności lub niskiej efektywności. Co więcej, dostaje 
czas na reakcję, a w przypadku niepowodzenia projektu ma możliwość podjęcia na czas 
środków zaradczych, w postaci restrukturyzacji finansowej lub doinwestowania projektu, 
co może wiązać się ze zmianą profilu produkcji lub działalności.

Oczywiście w warunkach długoterminowego planowania, rzędu 5–9 lat, uzyskane 
prawdopodobieństwa a także poziomy przepływów gotówkowych mogą się wiązać z dużą 
niepewnością. Co niestety będzie rzutowało na wiarygodność kalkulacji. Jednakże należy 
zauważyć, że niepewność występuje również w przypadku jakiegokolwiek „klasycznego” 
planowania finansów przedsiębiorstwa. 

Druga wątpliwość dotyczy oszacowania właściwej stopy dyskontowej. W takim przy-
padku należy zróżnicować stopę procentową – rozumianą jako koszt kapitału – tak aby 
odpowiadała różnemu ryzyku jakie występuje w różnych fazach projektu. Ponadto można 
stwierdzić, że niska efektywność finansowa projektu spowoduje zwiększenie kosztu kapi-
tału, jaki jest do dyspozycji przedsiębiorstwa. W efekcie, wykonując bardziej rozbudowany 
model oceny efektywności inwestycji rzeczowych, należy uwzględnić zmienność ryzyka 
w poszczególnych fazach projektu inwestycyjnego. Niestety oznacza to kalkulację kosztu 
kapitału dla różnych grup scenariuszy. Wydaje się zasadne, że dokonując analizy, istnieje 
konieczność zastosowania różnych wektorów kosztu kapitału dla różnych scenariuszy. Tak 
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więc koszt kapitału powinien być zróżnicowany ze względu na funkcję czasu jak i sytuacji 
finansowej projektu. 

Podsumowanie

Wykorzystując drzewo dwumianowe do oceny projektu inwestycyjnego w sposób 
jak podany w niniejszej publikacji, przedsiębiorstwo dokonuje dodatkowych analiz popra-
wiających wiedzę firmy na temat konsekwencji przeprowadzenia efektywności projektu, 
a w szczególności: 

– ma możliwość przygotowania się na różne scenariusze,
– na bieżąco analizuje sytuację projektu na tle wcześniejszych oczekiwań,
– ma możliwość zastosowania dodatkowych narzędzi optymalizujących aktualną sy-

tuację projektu (restrukturyzacja, doinwestowanie, rozszerzenie projektu).
Są również zagrożenia, a w szczególności:

– mała wiarygodność przy długich projekcjach w zakresie stosowanych prawdopodo-
bieństw i projektowanych przepływów gotówkowych,

– analiza tylko zagregowanych przepływów gotówkowych, nie dająca bardziej szcze-
gółowej informacji o finansach przedsiębiorstwa, w tym poziomie zadłużenia.
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BINOMIAL MODEL IN AN ADVANCED APPRAISAL
 OF REAL INVESTMENTS’ EFFECTIVENESS

Summary 

Estimation investment efficiency Project focused on using few methods, in practice IRR and 
NPV are the most popular. Advanced and more complicated method is binomial model or same mo-
dification decision tree.  

Source of uncertainness in model is value cash flow in points (junction) and his probability. 
When company use binomial tree, can find ability to firm adaptation form changing market con-
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ditions. Model allow find, company value in different periods, depends of current conditions. Bino-
mial model gives occasion to “interactive” valuation project efficiency.

In publication author used hypothetic investment project MSE about investment 2,5 mln zl and 
fixed cost of capital 10%. Analyzed period is three years – most important for new investment with 
share of six junction and describe cash flow for new project with same probability. 

Analyzing cash flow, calculate of NPV in project with 10% cost of capital, expected value and 
probability, find maximum value of NPV to 11206,8 ths zl with probability 0,15%. Minimum NVP 
value is –2617,33 ths zl with probability 0,02%. Maximum probability is 11,57% with NPV 7630,8 
ths zl (path A6B4C6D5F4G5, scenario 3).
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FORMY FUZJI I PRZEJĘĆ A RYNKOWE DODATKOWE STOPY ZWROTU

Wprowadzenie

Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej bardzo często pojęcia fuzja, 
przejęcie, wykup są uznawane za tożsame i używane zamiennie. Z jednej strony ze wzglę-
dów prawnych, księgowych i podatkowych, z którymi wiążą się konkretne zobowiązania, 
istotne staje się ich rozróżnienie. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia połączenie 
w sensie prawnym oraz połączenie w sensie gospodarczym pociąga za sobą identyczny 
skutek, tj. przejęcie kontroli nad aktywami innej spółki w sposób bezpośredni albo pośred-
ni. Powstaje jednak pytanie, jak forma łączenia spółek przekłada się na efekty finansowe 
i która z nich jest korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariusza. Wyniki licznych badań 
empirycznych rynkowych dodatkowych stóp zwrotu przeprowadzonych na rynkach roz-
winiętych świadczą, iż forma połączenia dwóch przedsiębiorstw nie jest obojętna wobec 
efektów finansowych występujących po realizacji transakcji. Celem niniejszego artykułu 
jest przedstawienie wyników badań wpływu form fuzji i przejęć na rynkowe dodatkowe 
stopy zwrotu.

Definicje i formy fuzji i przejęć

Istnieje wiele rozbieżności w definiowaniu procesów fuzji i przejęć. Pierwsza istotna 
różnica sprowadza się do tego, że w literaturze i praktyce gospodarczej fuzje i przejęcia są 
pojmowane znacznie szerzej niż w kontekście prawnym. Zgodnie z polskim prawem fuzje 
i przejęcia są określane jednym wspólnym pojęciem łączenia spółek1. Zgodnie z obowiązu-
jącym kodeksem handlowym możliwe są dwa sposoby łączenia spółek, które stanowią ich 
definicję prawną. Przez łączenie spółek należy rozumieć przeniesienie całego majątku spół-
ki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmu-
jąca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Łączenie spółek to także zawiązanie spółki 
kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub 
akcje nowej spółki. Pierwsze rozwiązanie to łączenie przez przejęcie tzw. fuzja per in-

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
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corporationem2, w literaturze określane jako przejęcie. Natomiast drugie rozwiązanie, to 
łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, inaczej zjednoczenie tzw. fuzja per unionem3, 
w literaturze nazywane fuzją.

Bez względu na to, czy dane połączenie jest przejęciem czy też fuzją zawsze w ro-
zumieniu kodeksu spółek handlowych, połączenie oznacza przeniesienie całego majątku 
w zamian za udziały lub akcje oraz ustanie bytu gospodarczego i prawnego co najmniej 
jednego podmiotu. W uproszczeniu, można tutaj dodać, że w przypadku przejęcia w spółce 
przejmującej następuje powiększenie kapitału o wartość aktywów netto podmiotu przejęte-
go, a w przypadku zjednoczenia, nowo utworzona spółka zostaje zasilona kapitałem rów-
nym łącznemu majątkowi łączących się spółek.

W literaturze i praktyce gospodarczej pojęcie fuzji i przejęć jest znacznie szersze. 
Również i tutaj pojawiają się kolejne rozbieżności. Jedni traktują fuzję jako szczególną for-
mę przejęcia4, inni natomiast ostro rozgraniczają fuzję od przejęcia5. Według Sudarsana-
ma, fuzja (merger) oznacza połączenie spółek, które decydują się dzielić swoimi zasobami 
dla osiągnięcia wspólnych celów. Na bazie łączących się podmiotów powstaje nowa spółka. 
Właściciele łączących się spółek stają się współwłaścicielami nowej6. Tak rozumiane poję-
cie fuzji jest bardzo zbieżne z tym jak traktuje kodeks spółek handlowych łączenie spółek 
przez zjednoczenie. Bardziej szczegółową definicję przedstawiają Helin i Zorde, uważając, 
że fuzja ma miejsce wtedy, gdy łączą się podmioty identycznej lub porównywalnej wiel-
kości, które w połączonym przedsiębiorstwie występują każdy z wagą 50%, a na walnym 
zgromadzeniu akcjonariusze łączących się spółek otrzymali po 50% głosów. W każdym 
innym przypadku należy mówić o przejęciu jednego podmiotu przez drugi7. Z kolei według 
Sudarsanama, przejęcie (acquisition) jest taką transakcją, w przypadku której jedna spół-
ka kupuje aktywa lub akcje drugiej, przy czym właściciele spółki przejętej przestają być 
jej właścicielami, a sam podmiot staje się zależny od spółki przejmującej8. Innymi słowy 
przejęcie to taka transakcja, w której kontrola nad podmiotem przechodzi od jednej osoby 
lub grupy osób fizycznych lub prawnych do innej osoby lub grupy osób9. W świetle prawa 
taka transakcja nie jest łączeniem spółek, lecz jest instytucją dominacji i zależności, gdy 
następuje przeniesienie udziałów lub akcji lub instytucją nabycia przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, gdy dochodzi do nabycia majątku. Podobnym do nabycia szczegól-

2 M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2003, s. 23.
3 Ibidem, s. 22.
4 A. Helin, K. Zorde: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 

Warszawa 1998, s. 5.
5 Zobacz Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Red. W. Frąckowiak. PWN, Warszawa 1998, s. 18–22 oraz 

P.J. Szczepankowski: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. PWN, War-
szawa 2000, s. 25–28.

6 S. Sudarsanam: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998, s. 1–2.
7 A. Helin, K. Zorde: op.cit., s. 5.
8 S. Sudarsanam: Fuzje..., s. 1–2.
9 A. Helin, K. Zorde: op.cit., s. 1.
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nym przypadkiem łączenia w rozumieniu gospodarczym jest przejęcie majątku w drodze 
wniesienia aportu rzeczowego do spółki.

W literaturze przedmiotu podobne do przejęć są transakcje wykupu (takeover), z tym 
wyjątkiem, że spółka kupująca jest znacznie większa od spółki przejmowanej. Istnieją rów-
nież transakcje odwrotne, gdzie spółka przejmowana jest większa od spółki przejmującej, 
wówczas transakcja taka jest określana mianem odwrotnego wykupu (reverse takeover)10.

Poza przedstawionymi podstawowymi formami łączenia spółek w literaturze przed-
miotu wyróżnia się inne klasyfikacje fuzji i przejęć, w zależności od przyjętego kryte-
rium. Czynnikiem wyróżniającym określoną formę może być profil działalności łączących 
się podmiotów, wola i nastawienie łączących się stron, źródło finansowania, pochodze-
nie geograficzne podmiotów. Ze względu na profil prowadzonej działalności łączących się 
podmiotów wyróżnia się cztery formy fuzji i przejęć11: pozioma, pionowa, koncentryczna, 
konglomeratowa. Kierując się wolą stron i nastawieniem do transakcji połączenia dzieli-
my je na wrogie (hostile takeovers) i przyjazne ( friendly takeovers)12. W przypadku fi-
nansowania długiem mowa jest o wykupach lewarowanych (Leverage Buy-Outs, LBO)13. 
W sytuacji kiedy przejmującym kontrolę nad firmą jest kadra zarządzająca, takie przejęcie 
jest wykupem menedżerskim (Management Buy-Outs, MBO)14. Z uwagi na pochodzenie 
geograficzne podmiotów wyróżnia się także fuzje i przejęcia krajowe (domestic acquisi-
tions) oraz międzynarodowe inaczej transgraniczne lub transkontynentalne (cross-border 
acquisitions)15.

Przegląd badań wpływu formy łączenia spółek na dodatkowe stopy zwrotu 
na rynkach rozwiniętych

Jedno z pierwszych badań wpływu formy fuzji i przejęć na rynkowe efekty fuzji 
i przejęć znajdujemy w badaniach przeprowadzonych w 1983 roku przez M.C. Jensena 
i R.S. Rubacka16 dotyczących rynku amerykańskiego. Badania te stanowiły podsumowanie 
kilku przeprowadzonych do tego czasu analiz dodatkowych stóp zwrotu w wyniku fuzji 
lub przejęcia ogłoszonych w latach 1958-1981. Okres badawczy obejmował od 20 do 60 dni 
w okolicach ogłoszenia transakcji. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy stwierdzili, 
iż akcjonariusze spółek uczestniczących w fuzjach zyskują mniej niż w przypadku ofert 
przejęć.

10 S. Sudarsanam: Fuzje..., s. 1–2.
11 Fuzje i przejęcia..., s. 85.
12 Ibidem, s. 78–84.
13 M. Wrzesiński: Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania 

rozwoju w Polsce. LIBER, 2000, s. 1.
14 Ibidem, s. 3.
15 S. Sudarsanam: Fuzje..., s. 8.
16 M.C. Jensen, R.S. Ruback: The market for corporate control. The scientific evidence. „Journal of Fi-

nancial Economics” 1983, Vol. 11, s. 5–50.
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W 1988 roku E.B. Magenheim i D.C. Mueller17 zbadali dodatkowe stopy zwrotu 
dla spółek notowanych na NYSE i AMEX, które w latach 1976–1981 uczestniczyły w trans-
akcjach fuzji i przejęć, a wartość transakcji wynosiła przynajmniej 15 mln USD. Próba li-
czyła 51 przypadków fuzji i 26 ofert przejęć. Autorzy analizowali dodatkowe stopy zwrotu 
zarówno w długim jak i krótkim okresie oddzielnie dla fuzji i przejęć. Wyniki przeprowa-
dzonych badań wskazały, że wyższymi stopami zwrotu charakteryzowały się oferty przejęć 
w porównaniu do wyników fuzji. Na podstawie danych Magenheima i Muellera, Agrawal 
i Jaffe obliczyli skumulowane dodatkowe stopy zwrotu (CAARs) dla trzech lat po ogłosze-
niu transakcji uzyskując wartości –4,37% dla fuzji oraz 6,32% dla ofert przejęć18.

Kolejnej oceny rynkowych efektów fuzji i przejęć w USA dokonali C. Loderer 
i K. Martin w krótkim i długim okresie. Analiza dodatkowych stóp zwrotu w przedziale 
(–5, 0) względem dnia ogłoszenia obejmowała 5172 ogłoszenia połączeń, które miały miej-
sce w latach 1966-198, w tym fuzji, ofert przejęć, przejęć majątku oraz innych form połą-
czeń. Rezultaty badań wskazują, że akcjonariusze spółek dokonujących fuzji zyskują naj-
więcej, na kolejnym miejscu znajdują się inne formy połączenia, w dalszej kolejności oferty 
przejęć, a najniższe korzyści osiągają akcjonariusze spółek przejmujących tylko majątek.

W 1992 roku A. Agrawal, J.F. Jaffe i G.N. Mandelker19 dokonali analizy dodatkowych 
stóp zwrotu 937 fuzji i 227 ofert przejęć spółek notowanych na giełdach NYSE i AMEX 
w latach 1955–1987. Za ofertę przejęcia przyjęto kupno przynajmniej 60% akcji spółki-celu 
lub sytuację, gdy później pozostałe akcje zostały wykupione w drodze clean-up merger. 
Autorzy przekrojowo analizowali dodatkowe stopy zwrotu, m.in. podzielili badaną popu-
lacją na dwie grupy: połączenia tworzące konglomeraty (686 przypadków) oraz transakcje 
niekonglomeratowe (79 spółek) i dokonali pomiaru dodatkowych stóp zwrotu. Dla obu po-
pulacji wyniki były negatywne, ale zdecydowanie większe straty ponieśli akcjonariusze 
spółek, które nie tworzyły konglomeratów.

Podobne badania pod względem szczegółowości zostały przeprowadzone przez C. Lo-
derera i K. Martina20 w 1992 roku. Próba obejmowała 1298 przypadków fuzji i przejęć spó-
łek niepublicznych przez spółki notowane na giełdach NYSE i AMEX w latach 1966–1986. 
Obliczenia dodatkowych stóp zwrotu zostały dokonane na danych dziennych kolejno dla 1 
roku, 2, 3, 4, i 5 lat po finalizacji transakcji. Wśród licznych uwarunkowań poddanych 
analizie autorzy badali wpływ rodzajów połączeń na dodatkowe stopy zwrotu. Dla czterech 
podgrup wg rodzajów: fuzje (304 przypadki), oferty przejęcia (155), inne przejęcia (746), 

17 E.B. Magenheim, D.C. Mueller: Are acquiring firm shareholders better off after an acquisition. 
W: J.C. Coffee, Jr. L. Lowenstein, S. Rose-Ackerman: Knight, raiders and targets: The impact of the hos-
tile takeover. Oxford University Press, New York 1988.

18 A. Agrawal, J.F. Jaffe: The post-merger performance puzzle, 1999, www.papers.ssrn.com.
19 A. Agrawal, J.F. Jaffe, G.N. Mandelker: The post-merger performance of acquiring firms: A re-ex-

amination of an anomaly. „The Journal of Finance” 1992, Vol. XLVII, nr 4, s. 1605–1621.
20 C. Loderer, K. Martin: Post acquisition performance of acquiring firms. Financial Management, Au-

tumn 1992, s. 69–79.
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przejęcia majątku (93). Loderer i Martin nie znaleźli dowodów na to, że wyniki dodatko-
wych stóp zwrotu zależą od formy połączenia.

W 1996 roku V.A. Kennedy i R.J. Limmack21 analizowali rynek kontroli firm oraz 
procesy zmiany zarządów w Wielkiej Brytanii. Część badań była poświecona efektom fi-
nansowym fuzji i przejęć (247 przypadków), które zostały zrealizowane w latach 1980–
1989. Analiza dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych dotyczyła okresu przed 
i w trakcie realizacji transakcji. W przypadku spółek przejmujących obejmowała okresy 
przed, w trakcie realizacji oraz po zawarciu transakcji. Autorzy m.in. zbadali, czy forma 
przejęcia ma wpływ na osiągane korzyści przez akcjonariuszy. Podzielili spółki przejmo-
wane na dwie grupy: wrogie i akceptowane przejęcia. W momencie zdarzenia t = 0 wyniki 
nieznacznie się różniły (3,25% różnicy) na korzyść przejęć wrogich.

W 1996 roku G.W. Schwert22 opublikował wyniki badań 1523 zrealizowanych i nie-
zrealizowanych fuzji i przejęć, które miały miejsce w latach 1975–1991 na rynku amery-
kańskim. Autor analizował dodatkowe stopy zwrotu dla spółek przejmowanych w okresie 
42 dni poprzedzającym, tj. w przedziale (–42, –1) i w okresie (+1, +126) następującym po 
pierwszym publicznym ogłoszeniu transakcji. Autor podzielił próbę na wiele podgrup m.in. 
na fuzje i przejęcia, wykupy MBO, transakcje gotówkowe i kapitałowe, zrealizowane i nie-
zrealizowane. Ogólne wyniki były pozytywne dla okresu przed i po zdarzeniu. W przypad-
ku ofert przejęć okazało się, że kreują one większe korzyści dla akcjonariuszy niż fuzje.

Kolejny przykład dotyczy rynku amerykańskiego. Dodatkowe stopy zwrotu dla 947 
fuzji i przejęć zrealizowanych w latach 1970–1989 analizowali T. Loughran i A.M. Vijh23 
wśród spółek notowanych przez giełdy NYSE, AMEX i NASDAQ. Dla celów szczegóło-
wych próba została podzielona m.in. względem formy połączenia na 788 fuzji, 135 ofert 
przejęć i 24 transakcji niejednoznacznych. Za dzień zdarzenia autorzy przyjęli dzień ogło-
szenia transakcji i względem niego obliczyli dodatkowe stopy zwrotu, w odróżnieniu od 
swoich poprzedników, stosując mierniki „kup i trzymaj” (BHAR, buy-and-hold return) dla 
pięciu lat następujących po zdarzeniu. Otrzymane rezultaty wskazały, iż fuzje charaktery-
zowały się negatywną dodatkową stopą zwrotu na poziomie –15,9%. Natomiast oferty prze-
jęć oraz oferty niejednoznaczne to korzyści dla akcjonariuszy mierzone dodatkową stopą 
zwrotu o wartościach odpowiednio +43% oraz +20,8%.

W 1998 roku wyniki studiów empirycznych, dotyczących także fuzji i przejęć spółek 
notowanych na giełdach amerykańskich NYSE, AMEX, NASDAQ, opublikowali P.R. Rau 
i T. Vermaelen24. Badania obejmowały 3169 fuzji i 348 ofert przejęć zrealizowanych w la-

21 V.A. Kennedy, R.J. Limmack: Takeover activity, CEO turnover, and the market for corporate control. 
„Journal of Business Finance & Accounting” 1996, Vol. 23, s. 267–285.

22 G.W. Schwert: Markup pricing in mergers and acquisitions. „Journal of Financial Economics” 1996, 
Vol. 41, s. 153–192.

23 T. Loughran, A.M. Vijh: Do long-term shareholders benefit from corporate acquisitions? „The Jour-
nal of Finance” 1997, Vol. LII, nr 5, s. 1765–1790.

24 P.R. Rau, T. Vermaelen: Glamour, value and the post-acquisition performance of acquiring firms. 
„Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 49, s. 223–253.
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tach 1980–1991. Spółki przejmujące to spółki notowane na giełdach, natomiast spółki przej-
mowane stanowiły własność prywatną lub publiczną. W niektórych przypadkach analizo-
wane spółki-cele były tylko spółkami publicznymi i wówczas liczba badanych przypadków 
wynosiła 709 fuzji i 278 ofert przejęć. Autorzy obliczyli korzyści uzyskiwane przez ak-
cjonariuszy w okresie 36 miesięcy po zdarzeniu. Jednym z czynników podanym analizie, 
wpływającym na efekty finansowe była forma łączenia. Wartość skumulowanej dodatko-
wej stopy zwrotu dla badanych przypadków fuzji była ujemna, na przestrzeni 36 miesięcy 
wynosiła –4,04%, w przeciwieństwie do wyników dla ofert przejęć, gdzie analizowany 
miernik stopy zwrotu osiągnął wartość dodatnią w wysokości 8,85%.

Pomiaru efektów finansowych fuzji i przejęć na rynku europejskim dokonali M. Go-
ergen, L. Renneboog25. Badana populacja obejmowała 56 fuzji, 81 przejęć, w tym 40 wro-
gich, 21 przejęć przez spółki, które już wcześniej uczestniczyły w takich transakcjach oraz 
29 deinwestycji, które miały miejsce w latach 1993–2000 w kilku krajach europejskich. 
Obliczenia dodatkowej stopy zwrotu zostały dokonane dla okresu 60 dni przed i po zdarze-
niu (–60, +60). Analiza dodatkowych stóp zwrotu była bardzo przekrojowa i obejmowała 
wiele czynników wpływających na kształtowane wartości stóp zwrotu w tym m.in. rodzaj 
połączenia. Otrzymane wartości dodatkowych stóp zwrotu były dodatnie dla akcjonariu-
szy spółek-celów, ale zróżnicowane względem formy połączenia. Najwyższą wartość od-
notowano w przypadku wrogich przejęć (28,36%), następnie w kolejności dla przyjaznych 
przejęć, fuzji i wielokrotnych przejęć. Inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku ak-
cjonariuszy spółek-oferentów. Tutaj najwyższą wartość analizowanych stóp odnotowano 
w przypadku fuzji (3,03%) następnie w kolejności wrogich przejęć, przyjaznych przejęć 
i najmniej dla wielokrotnych przejęć (–2,96%).

Kolejne badania dotyczące rynku europejskiego zostały przeprowadzone przez 
M. Martynovą, L. Rennebooga26. Próba badawcza liczyła 2419 transakcji fuzji i przejęć 
firm z 28 europejskich krajów, które miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych, w tym 
162 wrogie przejęcia, 2257 przyjaznych ofert oraz 473 przejęć nieoponowanych (wezwań do 
sprzedaży). Podobnie jak w poprzednich badaniach analiza dodatkowych stóp zwrotu była 
przekrojowa. Z punktu widzenia akcjonariuszy spółek-celów najwyższe dodatnie wartości 
zastosowanego miernika odnotowano w przypadku przyjaznych ofert, następnie dla nie-
opanowanych ofert przejęcia i najmniej w sytuacji wrogich przejęć. Wyniki dla spółek-ofe-
rentów były nieco odmienne. Najniższe ujemne wartości uzyskano w przypadku transakcji 
przyjaznych, następnie dla wrogich i najwyższe dodatnie dla ofert nieoponowanych.

Ponadto autorzy zbadali wpływ dywersyfikacji i koncentracji działalności na reali-
zowane dodatkowe stopy zwrotu. Badana populacja liczyła 861 fuzji i przejęć konglome-
ratowych, gdzie dwie strony działały w różnych branżach. Wyniki dla spółek-celów były 

25 M. Goergen, L. Renneboog: Shareholder wealth effects of European domestic and cross-border take-
overs bids. ECGI Working Paper Series in Finance 2003, http:///ssrn.com/abstract_id=372440.

26 M. Martynova, L. Renneboog: Mergers and Acquisitions in Europe, ECGI Working Paper Series in 
Finance 2006, http://ssrn.com/abstract_id=880379.
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wyższe w przypadku dywersyfikacji działalności i niższe dla strategii koncentracji (w obu 
przypadkach dodatnie). Z punktu widzenia akcjonariuszy spółek-oferentów sytuacja przed-
stawiała się zgoła odmiennie. Wyższe wartości miernika dodatkowych stóp zwrotu odno-
towano w przypadku koncentracji działalności niż dywersyfikacji, ale w obu przypadkach 
ujemne.

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań rynkowych dodatkowych stóp zwrotu jako korzyści 
i strat realizowanych przez akcjonariuszy podmiotów uczestniczących w fuzjach i przeję-
ciach, zdają się wskazywać na zależność osiąganych wartości dodatkowych stóp zwrotu od 
formy łączenia spółek. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów, która z form połączenia 
jest najkorzystniejsza, chociaż większość cytowanych wyników wskazuje, iż dodatkowe 
stopy zwrotu są wyższe w przypadku przejęć niż fuzji. Fakt ten można również powiązać 
ze źródłem finansowania transakcji, gdzie w przypadku fuzji ma miejsce finansowanie 
akcjami, w przypadku przejęć finansowanie gotówką. Liczne badania dodatkowych stóp 
zwrotu dowodzą, że połączenia finansowane w drodze zamiany akcji na akcje nie kreują 
wartości dla akcjonariuszy w przeciwieństwie do transakcji finansowanych gotówką. Po-
nadto w grupie przejęć można zaobserwować, że zdecydowanie wyższe korzyści są uzyski-
wane, gdy dochodzi do wrogiego przejęcia. W kwestii form koncentracji i dywersyfikacji 
wnioski też nie są jednoznaczne. Powszechnie uważa się, że strategia dywersyfikacji nie 
przynosi korzyści w odróżnieniu od koncentracji działalności. Ostatnie cytowane badania 
Martynovej i Rennebooga wskazują, że wartość dodatkowych stóp zwrotu dla poszczegól-
nych form łączenia może być różnicowana ze względu na stronę transakcji. Poszukiwania 
zależności rynkowych dodatkowych stóp zwrotu od form łączenia spółek to nadal otwarty 
temat badawczy.

FORMS OF MERGERS AND ACQUISITIONS AND ABNORMAL MARKET RETURNS

Summary

In the paper are presented forms of mergers and acquisitions, in details: differences in defi-
nition of mergers and acquisitions in literature, in economy and in Polish law. Moreover the paper 
provides evidence on relation of forms of mergers and acquisitions and abnormal market returns 
performance on developed markets. The evidence of research studies is not clearly confirmation for 
exiting relation between abnormal returns and financing of mergers and acquisitions. Results of pre-
sented studies lead to the conclusion that in case of acquisition transaction the abnormal returns are 
higher than for merger transaction.
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KSZTAŁTOWANIE PŁYNNOŚCI 
JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo prowadząc działalność gospodarczą dąży do realizacji wcześniej 
ustalonych celów, wynikających z przyjętej strategii działania. Niewątpliwie jednym z naj-
ważniejszych jest maksymalizacja jego wartości, możliwa do osiągnięcia poprzez zwięk-
szanie kapitału własnego, maksymalizację zysku przedsiębiorstwa czy zwiększanie jego 
udziału w rynku. Osiągnięcie celu podstawowego oraz celów cząstkowych wymaga spraw-
nego zarządzania przedsiębiorstwem rozpatrywanym jako: zarządzanie działalnością ope-
racyjną, inwestycyjną oraz finansami przedsiębiorstwa. To ostatnie nakierowane jest na za-
pewnienie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, 
zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej.

Celem opracowania jest wskazanie roli jednego z elementów zarządzania finansami 
firmy – zarządzania kapitałem obrotowym netto, w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Skupiono się więc nad analizą procesu kształtowania płynności przedsiębiorstwa w krótkim 
okresie.

Płynność przedsiębiorstwa, jej istota i rodzaje

Płynność przedsiębiorstwa może być różnie definiowana. Najczęściej jednak określa-
na jest jako płynność finansowa lub płynność aktywów. Płynność finansowa to zdolność 
przedsiębiorstwa do terminowego realizowania zobowiązań. Pozwala ona określić, czy 
przedsiębiorstwo wypełnia swoje obowiązki płatnicze w ustalonych terminach. Od płyn-
ności finansowej należy odróżnić płynność aktywów, która jest pojmowana jako zdolność 
poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa do zamiany w środki pieniężne. Waż-
ne jest również tempo ich przekształcania. Płynność aktywów określa więc poziom i czas 
zamrożenia środków pieniężnych w majątku przedsiębiorstwa.

Analizując sytuację płynnościową przedsiębiorstwa można wyróżnić płynność pra-
widłową, nadpłynność oraz niedobór płynności. Płynność prawidłowa dotyczy przedsię-
biorstw, które terminowo regulują wszystkie zobowiązania finansowe. Postrzegane są na 
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rynku jako podmioty wiarygodne, które dodatkowo wykorzystują sytuację na rynku, przy-
kładowo dokonując wcześniejszej spłaty wyżej oprocentowanego kredytu, czy wykorzystu-
jąc posiadane środki do przyspieszonej płatności gotówkowej w ramach opustu cenowego. 
Drugi rodzaj płynności rzadziej występuje w przedsiębiorstwach i mimo stałej wypłacal-
ności, jest niekorzystny w dłuższym okresie czasu. Oznacza bowiem nieefektywne wyko-
rzystanie kapitałów, znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorstwa i ponoszenie kosztów 
utraconych możliwości z tytułu ich zamrożenia w składnikach majątku. Natomiast niedobór 
płynności jest jedną z podstawowych przyczyn upadłości firmy. Oznacza stałe odraczanie 
terminów płatności, całkowite uzależnienie od dawcy kapitału i utratę wiarygodności.

Zarządzając płynnością, przedsiębiorstwo dąży do posiadania płynności prawidło-
wej. W tym celu powinno ono:

– zidentyfikować poziom posiadanej płynności i porównać ją z wielkościami plano-
wanymi lub uznawanymi w praktyce gospodarczej za prawidłowe,

– określić strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto oraz możliwości stoso-
wania zasady harmonizowania,

– wyznaczyć pozycję pieniężną firmy, przygotowując ją to funkcjonowania w wa-
runkach inflacji.

Przedsiębiorstwo zarządzając kapitałem obrotowym netto, reguluje poziom środków 
pieniężnych, należności i zobowiązań oraz zapasów, kształtując płynność, zgodnie z przyjętą 
strategią.

Identyfikacja sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo, zarządzając swoją płynnością musi zidentyfikować sytuację w tym 
zakresie. Wykorzystywana jest tutaj zarówno analiza wstępna, jak również wskaźnikowa 
(statyczna i dynamiczna). 

Analiza wstępna obejmuje:
– analizę wstępną rachunku przepływów pieniężnych,
– analizę poziomu kapitału obrotowego netto oraz jego udziału w sprzedaży lub su-

mie bilansowej przedsiębiorstwa.
Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych pozwala na określenie poziomu 

płynności w poszczególnych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj.: działalności 
operacyjnej, działalności inwestycyjnej i działalności finansowej.

Na podstawie wyników w wymienionych rodzajach działalności, można wyrobić so-
bie pogląd o sytuacji płynnościowej firmy i jej strategii w tym zakresie. 

Szczególnym źródłem informacji o sytuacji płynnościowej firmy, przydatnym do 
określania potrzeb i możliwości finansowych jest budżet gotówki. Jest on narzędziem pro-
gnozowania wpływów i wydatków gotówkowych. Ich porównanie, pozwala na wskazanie, 
czy w danym okresie w przedsiębiorstwie występowała nadwyżka, czy niedobór gotówki. 
Dla menedżera finansowego, budżet gotówki pełni funkcję informacyjną. Stąd w przy-
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padku nadwyżki musi on zagospodarować wolne środki, a w stanie niedoboru pozyskać 
krótkoterminowe źródła finansowania.

Kolejnym miernikiem płynności przedsiębiorstwa jest poziom kapitału obrotowego 
netto, tzw. kapitał pracujący. Jest on określany jako część majątku obrotowego, która pozo-
staje w podmiocie po uregulowaniu zobowiązań bieżących:

Kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące – zobowiązania bieżące

Zwiększenie się tego kapitału, zarówno w wielkościach bezwzględnych jak i względ-
nych, świadczy o wzroście płynności przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem tego może być 
wzrost udziału kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem lub przychodach ze sprze-
daży.

W analizie wskaźnikowej wykorzystywane są zarówno wskaźniki statyczne, jak i dy-
namiczne1.

Wskaźniki statyczne bazują na danych bilansowych i obejmują:
– wskaźnik bieżącej płynności finansowej (wskaźnik III stopnia płynności),
– wskaźnik szybkiej płynności finansowej (wskaźnik II stopnia płynności),
– wskaźnik środków pieniężnych (wskaźnik I stopnia płynności),
– poziom kapitału obrotowego netto i jego udział w sumie bilansowe lub wielkości 

przychodów ze sprzedaży.
Pozwalają one na określenie płynności przedsiębiorstwa w danym momencie. Mier-

niki te obarczone są więc wadą, polegającą na rozpatrywaniu płynności firmy w ujęciu 
ex post. Można jedynie wyznaczać poziom tych wskaźników w kilku okresach badawczych 
i na tej podstawie określić kierunek zmian w zakresie płynności.

W celu zidentyfikowania sytuacji płynnościowej firmy stosuje się również wskaźni-
ki dynamiczne. Pierwszą grupę stanowią wskaźniki wydajności gotówkowej, określające 
wielkości wpływów gotówkowych otrzymywanych ze realizowanej sprzedaży lub zaanga-
żowanego majątku. Stąd im wyższe poziomy przyjmują, tym lepsza sytuacja firmy w za-
kresie płynności. 

Drugą grupę mierników dynamicznych stanowią wskaźniki wystarczalności gotówki. 
Wskazują one, jaką część zobowiązań firmy można bezpośrednio sfinansować z gotówki, 
wygenerowanej z działalności podstawowej firmy. Im wyższy poziom tej grupy wskaźni-
ków, tym lepsza jest sytuacja płynnościowa firmy. 

W określaniu sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa szczególne miejsce zajmuje 
również kapitał obrotowy netto i działania firmy z nim związane. Wyznacza się więc po-
ziom tego kapitału oraz cykl operacyjny (brutto) i cykl konwersji gotówki (netto).

Wyznaczenie cyklu operacyjnego wymaga określenia cyklu konwersji zapasów i na-
leżności. Należy więc ustalić, po ilu dniach środki pieniężne zamrożone w tych aktywach 
bieżących zostaną znowu zamienione w pieniądz. Cykl operacyjny określa okres od mo-

1 W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2005, s. 254–263.
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mentu nabycia materiałów, surowców, półfabrykatów itp. do momentu wyprodukowania 
wyrobów gotowych, sprzedaży ich w odroczonym terminie płatności i uzyskaniu zapła-
ty przez kontrahenta. Natomiast cykl konwersji gotówki jest okresem między realizacją 
płatności gotówkowych (zobowiązań bieżących) a otrzymaniem wpływów gotówkowych 
z posiadanych należności i zapasów. 

Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania nim

Wybierając jedną z dróg postępowania firma, zgodnie z przyjętą polityką finansową, 
określa swoją strategię odnośnie zarządzania kapitałem obrotowym. Zarządzanie kapitałem 
obrotowym pojmowane jest jako zarządzanie poszczególnymi elementami aktywów bieżą-
cych, takimi jak środki pieniężne, należności, zapasy oraz pasywami bieżącymi, w szcze-
gólności zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług. W wyniku podejmowanych działań 
przedsiębiorstwo pragnie wyznaczyć optymalny poziom płynności oraz okres upłynnienia 
należności i zapasów, w korelacji do okresów regulowania zobowiązań krótkoterminowych 
firmy. Można więc wyróżnić następujące strategie zarządzania kapitałem obrotowym: 
agresywną, umiarkowaną i konserwatywną.

Każda ze strategii w różny sposób określa stopień finansowania aktywów bieżących 
własnym kapitałem obrotowym netto, stopień jego finansowania zobowiązaniami krótko-
terminowymi, stopień korzystania z efektu dźwigni finansowej i osłony podatkowej oraz 
rentowności kapitału własnego. 

Strategia agresywna nastawiona jest na maksymalizowanie zysku z jednoczesnym 
pełnym wykorzystaniem posiadanych środków pieniężnych. Są więc one całkowicie za-
angażowane w działalności firmy. Wręcz powstaje, w skrajnych przypadkach, zagrożenie 
utraty płynności firmy. Przeciwieństwem strategii agresywnej jest strategia konserwatyw-
na. W jej przypadku, podstawowym celem jest maksymalizowanie płynności. Stąd środki 
pieniężne nie są w pełni wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa. Strategia umiar-
kowana jest natomiast połączeniem pozytywnych cech obu ww. strategii. Firma, która ją 
realizuje stosuje zasadę harmonizowania. Zgodnie z nią, aktywa bieżące przedsiębiorstwa 
dzielone są na aktywa okresowe (czasowe) oraz aktywa permanentne2. Aktywa okresowe 
oznaczają podwyższone stany zapasów w przedsiębiorstwie, wynikające z przygotowania 
do wzmożonych zakupów sezonowych, np. świątecznych. Aktywa permanentne to takie, 
które w pewnym okresie wykazują ten sam, niezmieniający się poziom. Zgodnie z tą za-
sadą, aktywa okresowe powinny być finansowane zobowiązaniami bieżącymi, a aktywa 
permanentne oraz trwałe – kapitałem stałym.

2 J. Gajdka, E. Walińska: Zarządzanie finansami. T. II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
Warszawa 1998, s. 476.
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Pozycja pieniężna przedsiębiorstwa

Kolejnym etapem zarządzania kapitałem obrotowym jest wyznaczenie pozycji pie-
niężnej przedsiębiorstwa, która pozwala na określenie, jak firma jest przygotowana na 
funkcjonowanie w warunkach inflacji. Aby ustalić tą pozycję, należy określić elementy 
pieniężne po stronie aktywów i pasywów. Elementy te, w sposób jednoznaczny przedsta-
wiają wartość poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Po wyznaczeniu elementów 
pieniężnych po stronie aktywów i pasywów, można ustalić pozycję przedsiębiorstwa. Może 
być ono3:

– pieniężnym kredytodawcą,
– pieniężnym dłużnikiem.
Pieniężny kredytodawca wykazuje nadwyżkę pieniężnych aktywów nad pieniężnymi 

pasywami. Firma taka kredytuje swoich kontrahentów. Inna sytuacja ma miejsce, gdy przed-
siębiorstwo jest pieniężnym dłużnikiem, a jego aktywa pieniężne są mniejsze od pasywów 
pieniężnych. Firma taka jest zależna od dawców kapitału obcego, długo i krótkoterminowe-
go. Jednak, gdy popatrzymy na inflację, przy której zmniejsza się siła nabywcza pieniądza, 
bycie w krótkim okresie dłużnikiem jest bardziej opłacalne niż kredytowanie odbiorców 
przedsiębiorstwa. Jednak w dłuższym horyzoncie czasowym firma powinna zrównoważyć 
swoją pozycję pieniężną zarówno co do kwot głównych, jak i odsetek.

Elementy zarządzania kapitałem obrotowym netto przedsiębiorstwa

Zarządzanie kapitałem obrotowym jako proces sterowania zyskownością i płynnością 
przedsiębiorstwa obejmuje:

– zarządzanie środkami pieniężnymi,
– zarządzanie należnościami i zobowiązaniami,
– zarządzanie zapasami.
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ma za zadanie minimalizo-

wanie poziomu środków pieniężnych, wystarczających do wygenerowania założonego po-
ziomu zysku. 

Wcześniej omówione strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, wyznaczają 
kierunki działań w zakresie kształtowania płynności w przedsiębiorstwie. Jednak podsta-
wowym narzędziem zarządzania gotówką są modele, tj.:  Baumola, Beranka, Millera-Orra, 
Stone’a itp.

W kształtowaniu płynności przedsiębiorstwa znajdują również zastosowanie pro-
dukty bankowe, w tym produkty bankowości elektronicznej, zastępcza obsługa kasowa, 
produkty umożliwiające zarządzanie środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, lokaty 
automatyczne, polecenie zapłaty i wiele innych.

3 Ibidem, s. 480.
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Kolejny element zarządzania kapitałem obrotowym netto – zarządzanie należnościa-
mi obejmuje szereg działań, takich jak:

– określenie warunków sprzedaży kredytowej,
– ustalenie wiarygodności kredytobiorców,
– ocena zasadności zmian polityki kredytowej,
– ustalenie optymalnego rozmiaru kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom,
– sprecyzowanie polityki „ściągania” należności.
Sposób zarządzania należnościami wynika z prowadzonej przez przedsiębiorstwo po-

lityki kredytowej, która pojmowana jest jako zespół decyzji dotyczących okresu kredytowa-
nia, standardów kredytowych, udzielanych opustów i procedur ściągania należności4.

Zarządzanie należnościami sprowadza się przede wszystkim do zarządzania należ-
nościami z tytułu dostaw, przy wykorzystaniu elementów polityki kredytowej i dyskonto-
wej. Elementy polityki kredytowej obejmują wyznaczanie warunków, które musi spełniać 
odbiorca, aby mógł otrzymać towar z odroczoną płatnością. Natomiast elementy polityki 
dyskontowej oznaczają określenie poziomu dyskonta, otrzymywanego przez odbiorcę przy 
płatności natychmiastowej. Zarządzając należnościami należy również zarządzać zobowią-
zaniami przedsiębiorstwa. Istotnym elementem na tym etapie zarządzania jest określenie 
relacji miedzy należnościami a zobowiązaniami (szczególnie z tytułu dostaw i usług), nie 
tylko w odniesieniu do dni, po przekroczeniu których płatności są realizowane, ale również 
ich wielkości bezwzględnych. Konieczne jest wskazanie rotacji w dniach, aby uzyskać in-
formację po ilu dniach spływają do przedsiębiorstwa jego należności, a w jakich terminach 
regulowane są zobowiązania finansowe. 

Ostatni element zarządzania kapitałem obrotowym netto wymaga zidentyfikowania 
sytuacji w zakresie zapasów, z wykorzystaniem analizy wstępnej – ilościowej i struktural-
nej oraz analizy wskaźnikowej (wskaźniki obrotowości i rotacji zapasów). Konieczne jest 
również ustalenie norm zużycia zapasów; przygotowania systemu informującego o wyczer-
pywaniu się określonych składników zapasów, w celu wznowienia zamówienia; kontroli 
zamówień, szczególnie zapasów cennych oraz monitorowania zapasów, w szczególności 
zapasów nieprawidłowych. Istotne jest również określenie sposobów upłynniania zapasów 
i pozyskania środków pieniężnych finansujących zapasy. Wszystkie te działania mają na 
celu minimalizowanie kosztów dotyczących gospodarki zapasami.

Podsumowanie 

Reasumując, zarządzanie kapitałem obrotowym pozwala na kształtowanie płynności 
przedsiębiorstwa. Jednak działania w tym zakresie są w dużej mierze zależne od:

– struktury aktywów, w szczególności aktywów bieżących, ich płynności oraz dłu-
gości cyklu operacyjnego,

4 E.F. Brigham:  Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1997, s. 157.
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– struktury pasywów, głównie w zakresie struktury własnościowej i relacji kapitał 
własny / kapitał obcy,

– struktury zadłużenia przedsiębiorstwa, głównie w odniesieniu do udziału zobo-
wiązań bieżących i długookresowych w zadłużeniu ogółem.

Zarządzanie kapitałem obrotowym wymaga sterowania aktywami bieżącymi i zobo-
wiązaniami bieżącymi. Firma musi więc określić rodzaj stosowanej strategii (agresywna, 
umiarkowana, konserwatywna) i zgodnie z nią zarządzać: środkami pieniężnymi, należnoś-
ciami i zobowiązaniami oraz zapasami.

Zarządzając kapitałem obrotowym netto przedsiębiorstwo określa:
– optymalny poziom środków pieniężnych, zabezpieczających realizowanie zobo-

wiązań bieżących, szczególnie z tytułu dostaw i usług,
– poziom zapasów, wystarczających do niezakłóconego przebiegu procesu produk-

cyjnego,
– wielkość kredytu kupieckiego w postaci odroczonych płatności (w postaci należno-

ści),
– wielkość zobowiązań finansujących działalność firmy.
Taki sposób kształtowania płynności jest również szczególnie ważny w dobie kryzy-

su finansowego, powodującego w wielu przypadkach ograniczenie dostępności do źródeł 
finansowania, takich jak kredyt bankowy czy nieskarbowe papiery dłużne. Przedsiębior-
stwa kształtując własne zasoby (oparte na zarządzaniu kapitałem obrotowym netto) mają 
w opinii Autorek większe szanse na prowadzenie działalności przy zachowaniu płynności 
na wymaganym poziomie. Przekłada się to na realizację celów przedsiębiorstwa – podsta-
wowych i cząstkowych. 

FORMATION OF THE FLUENCY AS THE ELEMENT 
OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT  

Summary

The aim the study is the indication of the role of one of the elements of the management the 
finances of the firm – the management of the rotatory netto capital in the economic activity. The main 
attitude was placed on the analysis of the process of the formation the enterprise in the short fluen-
cy period. The management the rotatory capital requires steering current active bodies and current 
obligations. The firm has to qualify the kind of the applied (aggressive, moderated, conservative) 
strategy and administer it according to: the money  amounts, due,  liabilities and stores. Such way of 
the formation of fluency is also particularly important in time of the crisis of financies, causing in 
many cases the limitation of accessibility to sources of funding, such as e.g. the bank credit. Shaping 
own supplies (leaning on the management the rotatory netto capital) enterprises have, in Authoresses 
opinion, larger chances of the activity maintaining the capital fluency on the required level. 
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Wprowadzenie

Ratyfikacja przez Polskę w 1995 roku Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu oraz przyjęcie decyzją Rady Unii Europejskiej z 25 kwietnia 
2002 roku Protokołu z Kioto do tejże konwencji (która to decyzja obowiązuje także Polskę 
po jej przystąpieniu do Unii)1 spowodowały, że państwa-sygnatariusze obu dokumentów 
m.in. zobowiązały się do zredukowania do końca 2012 roku emisji gazów cieplarnianych 
[zwanych dalej: GHG]. Protokół z Kioto zobowiązuje Polskę do redukcji do końca 2012 roku 
emisji GHG o 6% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Wewnętrzne regulacje UE narzucają 
jeszcze większe normy redukcji GHG. Do 2020 roku kraje członkowskie UE mają łącznie 
zredukować poziom emisji GHG o co najmniej 20% w stosunku do roku 19902. Jest to 
wprawdzie cel indykatywny (jego osiągnięcie nie jest obowiązkowe), ale brany pod uwagę 
przy decyzjach Komisji, np. obniżających krajowe plany przydziału uprawnień do emisji 
CO2.

Osiągnięcie przez Polskę tak wyśrubowanych poziomów redukcji emisji w tak krót-
kim czasie jest dużym wyzwaniem, w szczególności dla elektroenergetyki, która wciąż 
bazuje na najbardziej emisyjnym węglu jako paliwie głównym. Sektor wytwarzania sza-
cuje, że koszt zmniejszenia emisji GHG oraz konieczność zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych [zwanych dalej: OZE] w ostatecznym zużyciu energii brutto do 2020 
roku do 15% wyniesie w Polsce aż 220 PLN za 1 Mg CO2

3. Konieczność redukcji emisji 
GHG i zwiększania udziału energii z OZE jest najistotniejszym czynnikiem, który spowo-

1 DzU 1996, nr 53, poz. 239. Decyzja Rady nr 2002/358/WE, oublikowana w: Dz.Urz. UE nr L 130 
z 15.05.2002, s. 1. Protokół wszedł w życie 18 lutego 2005 r.

2 Komunikat Komisji Europejska polityka energetyczna, KOM (2007) 1, Bruksela 2007.
3 Raport 2030. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej stra-

tegii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności 
możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elek-
trycznej. Synteza. Raport wykonany przez Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. na zlecenie Polskiego 
Konitetu Energii Elektrycznej, Warszawa, czerwiec 2008, s. 14. Raport dostępny na: www.pkee.pl/public/
content/48/PKEE_Raport_2030_Synteza_rekomendacje_2008_06_30.pdf.
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duje dalszy wzrost cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce4. Należy w związku z tym 
wykorzystywać jakiekolwiek istniejące możliwości ograniczenia kosztów redukcji emisji 
GHG.

Sposoby nabywania uprawnień do emisji GHG (w tym CO2)

Protokół z Kioto przewiduje trzy sposoby nabywania uprawnień do emisji GHG przez 
kraje – strony Protokołu wymienione w Załączniku I5 oraz podmioty gospodarcze z tych 
krajów (zwane mechanizmami Kioto):

1. poprzez tzw. mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism) [zwa-
ny dalej: CDM], wprowadzony przez art. 12 Protokołu;

2. poprzez tzw. mechanizm wspólnych wdrożeń (Joint Implementations) [zwany da-
lej: JI], wprowadzony przez art. 6 Protokołu;

3. poprzez mechanizm międzynarodowego handlu emisjami (International Emissions 
Trade) [zwany dalej: IET], wprowadzony przez art. 17 Protokołu.

Pierwsze dwa mechanizmy bazują na zasadzie wymiany „zrealizowana inwestycja 
obniżająca emisję GHG w zamian za uprawnienia”, natomiast trzeci jest klasycznym me-
chanizmem rynkowym, który w praktyce bazować może na zasadzie przydziału aukcyjne-
go (konieczność nabycia potrzebnych uprawnień na aukcji organizowanej przez krajowego 
administratora uprawnień) lub przydziału administracyjnego (części uprawnień) i wolne-
go obrotu na rynku wtórnym (zbywanie nadwyżki lub nabywanie niedoboru uprawnień). 
W mechanizmie IET opartym na administracyjnym przydziale uprawnień ich nadwyżka 
może powstać w przypadku niższej emisji faktycznej instalacji niż przydzielona wielkość 
uprawnień, natomiast niedobór w sytuacji, gdy instalacja emituje więcej GHG niż jej przy-
dzielono zgodnie z planem rozdziału.

Każdy z krajów – stron Protokołu wymienionych w Załączniku I otrzymał do rozli-
czenia w okresie 2005–2012 swój przydział uprawnień do emisji GHG (tzw. pułap emisji) 
w kwocie odpowiadajacej zagregowanej emisji w roku bazowym (1990 lub 1995) pomno-
żonej przez zakładany procentowy poziom redukcji emisji razy pięć lat. Uzyskane upraw-
nienia nazywane są AAU (Assigned Amount Units) i są zapisane na rachunku danego kraju 
prowadzonym przez specjalny rejestr. 

Mechanizm CDM oznacza inwestycję państwa wymienionego w Załączniku I do Pro-
tokołu (lub przedsiębiorstwa z tego państwa) na terytorium państwa nie wymienionego 
w Załączniku I (państwo goszczące, nie zobligowane do redukcji emisji GHG na mocy Pro-

4 Ibidem, s. 18. Autorzy raportu szacują, że koszt krańcowy wytworzenia energii elektrycznej wzroś-
nie wskutek realizacji nowych założeń unijnej polityki energetyczno-klimatycznej nawet do 350 PLN za 
1MWh (dla porównania w styczniu–lutym 2009 r. ceny hurtowe energii elektrycznej wynosiły ok. 180–185 
PLN za 1MWh). Autorzy szacują, że bez wdrażania nowej polityki energetyczno-klimatycznej koszt krań-
cowy wytworzenia 1 MWh byłby o ok. 60% niższy.

5 Na koniec lutego 2009 r. są to: UE, wszystkie kraje członkowskie UE, Szwajcaria, Chorwacja, Nor-
wegia, Islandia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Turcja, Kanada, USA, Japonia, Australia, Nowa Zelandia.
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tokołu), która ma na celu redukcję, uniknięcie lub pochłanianie GHG. W rezultacie realiza-
cji tej inwestycji państwo z Załącznika I otrzymuje od państwa goszczącego tzw. jednostki 
poświadczonej redukcji (CER – Certified Emission Reduction), które inwestor (państwo lub 
przedsiębiorstwo) może użyć do rozliczenia części swoich zobowiązań emisyjnych, względ-
nie sprzedać na rynku innym podmiotom. Państwo goszczące nie ma przyznanych limitów 
AAU, bo nie jest zobowiązane do redukcji emisji GHG. W związku z tym emituje CER-y, 
które otrzymuje państwo-inwestor lub inwestor prywatny, w ten sposób zwiększając swój 
zasób uprawnień.

Mechanizm JI tym różni się od CDM, że zarówno państwo-inwestor, jak i państwo 
goszczące są wymienione w Załączniku I do Protokołu, czyli są zobowiązane do redukcji 
emisji GHG. W efekcie realizacji inwestycji w państwie goszczącym następuje uzyskanie 
przez inwestora jednostek redukcji emisji (ERU – Emission Reduction Units). Transfer ERU 
z państwa goszczącego na rachunek inwestora powoduje odpowiednie zmniejszenie się licz-
by AAU posiadanych przez państwo goszczące i zwiększenie się AAU w dyspozycji pań-
stwa inwestora, czyli nie ma zwiększenia ilości uprawnień w systemie.

Zarówno jednostka AAU, CER, jak i ERU odpowiada 1 Mg wyemitowanego CO2 lub 
1 Mg wyemitowanego równoważnika emisji CO2 w przypadku innego GHG. 

Mechanizm IET wprowadziła na powszechną skalę de facto jedynie UE. Nazywa się 
on EU ETS (EU Emission Trade System) i zorganizowany jest w oparciu o zasadę przydzia-
łu nieaukcyjnego na okres 5 lat dla poszczególnych krajów członkowskich, które następnie 
rozdzielają je na poszczególne instalacje objęte mechanizmem, czyli zgłoszone Komisji. 
Przydzielone uprawnienia nazywają się EUA (EU Allowances). Podobnie jak w przypadku 
AAU, CER, czy ERU 1 EUA opiewa na 1 Mg emisji CO2 lub jego ekwiwalentu w przypadku 
innego GHG.

Wprowadzenie zasad CDM i JI z Protokołu z Kioto w krajach UE oraz mechanizm 
EU ETS wprowdzone zostały przez Dyrektywę 2003/87/WE oraz tzw. „Dyrektywę łączą-
cą” (Dyrektywa 2004/101/WE).6 W polskim prawie pierwszą z nich wprowadzono Ustawą 
z 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnia-
nych i innych substancji7. Druga nie doczekała się jeszcze implementacji pomimo tego, że 
projekt zmian ustawy jest gotowy od połowy 2007 roku.

Utrudnienia w wykorzystywaniu mechanizmów Kioto w zarządzaniu emisjami GHG

Utrudnienia w wykorzystywaniu mechanizmów Kioto w zarządzaniu emisjami GHG 
można podzielić na prawne, narzucone przez przepisy, oraz pozostałe.

Podstawowym utrudnieniem prawnym dla mechanizmów projektowych (CDM i JI) 
jest konieczność spełnienia warunków bycia projektem tzw. „uzupełniającym”, dodatko-

6 Opublikowane odpowiednio w: Dz.Urz. UE L nr 275 z 25.10.2003, s. 32, oraz w: Dz.Urz. UE L nr 338 
z 13.11.2004, s. 18. 

7 Opublikowaną w DzU nr 281, poz. 2784.
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wym, czyli takim, który byłby nieopłacalny lub mniej opłacalny niż porównywalne projekty 
realizowane w danym kraju, gdyby nie wykorzystanie mechanizmu CDM lub JI, względnie 
bez takiego wsparcia nie miałby szans na realizację w wyniku opóźnienia technologicznego 
kraju goszczącego lub prawnych barier np. w dostępie do rynku takiego kraju. Założenie to 
zostało zawarte w Protokole oraz przeniesione na grunt UE przez Dyrektywę 2003/87/WE 
oraz Dyrektywę łączącą. By projekt mógł być zakwalifikowanym jako „uzupełniający” 
(„additional”) w teorii powinna występować przynajmniej jedna bariera (np. prawna lub 
technologiczna) w jego realizacji i powinien być nieatrakcyjny finansowo w porównaniu 
z alternatywami inwestycyjnymi do niego zbliżonymi lub nie posiadać takich alternatyw 
(np. z racji innowacyjnej technologii zastosowanej w projekcie)8.

Kolejne bariery obowiązujące w Polsce i polskich potencjalnych inwestorów za gra-
nicą wprowadziły obie dyrektywy oraz Decyzja Komisji Europejskiej z 26 marca 2007 
roku dotycząca polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2008–2012. Są to 
następujące ograniczenia prawne:

1) poszczególne instalacje w Polsce objęte EU ETS nie mogą wykorzystać więcej 
CER i ERU niż 10% przyznanych im EUA (Polska wnioskowała o min. 25%);

2) jednostki CER i ERU uzyskane z realizacji projektów obejmujących elektrownie 
atomowe, zmianę użytkowania ziemi lub zalesianie (istotne dla polskiej energetyki 
zawodowej w aspekcie dużego i stale rosnącego popytu na biomasę jako paliwo 
współspalane z węglem) nie mogą być wykorzystane w systemie EU ETS, czyli 
w praktyce są nieprzydatne;

3) jednostki CER i ERU uzyskane z realizacji projektów obejmujących duże elek-
trownie wodne (powyżej 20 MW mocy zainstalowanej) mogą być wykorzystane 
w systemie EU ETS tylko wtedy, gdy nie maja negatywnego wpływu na środowi-
sko (co jest trudne do osiągnięcia);

4) zasada obowiązująca od 2005 roku: instalacja działa albo w systemie EU ETS, 
albo jest inwestycją realizowaną w ramach JI, przy czym do końca 2012 roku je-
żeli instalacja jest zgłoszona do systemu EU ETS, to jej operator może realizować 
projekt w ramach JI, lecz w zamian za przyznane ERU dla inwestora operator musi 
anulować taką samą liczbę EUA9;

8 CDM/JI Manual 2008 for Project Developers and Policy Makers. Ministry of the Environment, Japan, 
2008, s. 117.

9 Taki zapis, zawarty w art. 11b Dyrektywy 2003/87/WE i wprowadzony przez dyrektywe „łączącą”, 
powoduje, że inwestycja modernizacyjna np. w ograniczenie emisji N2O przez instalację już działającą 
i zgłoszoną do systemu EU ETS, na którą jej operator otrzymuje przydział EUA, opłaca się operatorowi 
jedynie wtedy, gdy inwestor przekaże mu wszystkie uzyskane ERU i podzieli się z operatorem zyskiem 
wynikającym z różnicy ceny ERU i EUA, jeżeli ona występuje. Jeżeli ceny uprawnień są niskie i nie ma 
istotnej różnicy cen pomiędzy obydwoma rodzajami uprawnień (jak to miało miejsce w styczniu i lutym 
2009), to operator traci ekonomiczne zainteresowanie realizacją inwestycji ograniczających emisję GHG 
w ramach mechanizmów Kioto.
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5) ponad roczne opóźnienie we wprowadzeniu krajowego rejestru uprawnień w Pol-
sce zarówno w pierwszym (2005–2007), jak i w drugim (2008–2012) okresie rozli-
czeniowym EU ETS;

6) brak implementacji w polskim prawie Dyrektywy „łączącej”, czyli m.in. regulacji 
szczegółowych dotyczących mechanizmów Kioto, w tym wykorzystania uzyska-
nych z inwestycji za granicą CER i ERU przez polskie podmioty gospodarcze10. 

Kolejnymi barierami są bariery proceduralne, finansowe i brak fachowej wiedzy 
w polskiej energetyce o zarządzaniu kosztami emisji oraz o warunkach inwestowania 
w krajach poza UE, w których można wykorzystać mechanizm CDM lub JI. Bariery pro-
ceduralne wynikają z dużego okresu oczekiwania i dwuetapowości podejścia do zakwa-
lifikowania proponowanego projektu jako spełniającego warunki mechanizmów Kioto 
(w szczególności dotyczy to CDM). Szacuje się, że w przypadku projektów CDM wydłuża 
to okres od projektu do rozpoczęcia jego wdrożenia o ok. 6 miesięcy a jeżeli jest to projekt 
innowacyjny, stosujący nową lub nietypową metodologię obliczania oszczędności na emi-
sji GHG, to okres ten może się jeszcze wydłużyć z powodu konieczności akceptacji tejże 
metodologii przez Radę Zarządzającą CDM. Dodatkowo mogą wystąpić bariery decyzyjne 
w krajach goszczących wynikające z ich wewnętrznych procedur uzyskiwania decyzji ad-
ministracyjnych. Bariery finansowe dotyczą głównie: 

1) wysokich opłat za program CDM i JI, w tym za emisję CER i ERU i konieczności 
zwrotu 2% wyemitowanych CER lub ERU na potrzeby inwestycji w redukcje emi-
sji GHG w krajach najbiedniejszych, które to opłaty skazują na nieopłacalność zbyt 
małe projekty realizowane samodzielnie (bez łączenia z innymi), oraz 

2) trudności z pozyskaniem finansowania inwestycji typu CDM lub JI przez poten-
cjalnych inwestorów branżowych, którzy potrzebują nabyć uprawnienia z racji nie-
doboru przyznanych im EUA w stosunku do planowanej produkcji, a zatem i emisji 
GHG.

Moim zdaniem bariera finansowa drugiego rodzaju oraz niski poziom wiedzy o za-
rządzaniu kosztami emisji GHG są w szczególności problemami polskiej elektroenergety-
ki. O ile trudności z pozyskaniem finansowania maja tylko niektóre z polskich holdingów 
energetycznych, o tyle niski poziom wiedzy o zarządzaniu kosztami emisji i generalnie 
ryzykiem związanym z GHG widać w branży wyraźnie. Podmioty zależne od dużych kon-
cernów zagranicznych nie muszą martwić się tym problemem, bowiem zarządzanie ryzy-
kiem GHG prowadzone jest na szczeblu centrali. Podmioty, których wyłącznym lub domi-
nującym właścicielem jest Skarb Państwa lub inni polscy inwestorzy najcześciej nie widzą 
tego problemu lub nie radzą sobie z nim. Elektrownie zawodowe generalnie zareagowały 
na duże obcięcie ilości przyznanych uprawnień w II okresie rozliczeniowym ogranicze-

10 Należy jednak wspomnieć, że obowiązująca ustawa nie zabrania polskim podmiotom wykorzystywa-
nia mechanizmów Kioto; po prostu nie zawiera regulacji szczegółowych; ponadto Polska spełnia warunki 
uczestnictwa w programach CDM i JI określone w Protokole z Kioto.
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niem produkcji do przyznanego im limitu. Przyznać trzeba, że jest to najprostsze rozwiąza-
nie i najtańsze, dopóki nie zostaną zmuszone przez krajowego operatora systemu przesyłu 
produkować energię elektryczną w wymuszeniu, co już nie będzie opłacalne ze względu 
na konieczność nabycia dodatkowych EUA lub CER na rynku wtórnym. Pojawienie się 
takiego zagrożenia opóźnia aktualny kryzys gospodarczy, który spowodował spadek zapo-
trzebowania na energię elektryczną w 2009 roku o ok. 1–2% w stosunku do roku 2008, co 
jednakże jest tylko odsunięciem problemu w czasie. Największe holdingi energetyczne są 
dopiero na etapie opracowywania systemu zarządzania ryzykiem GHG.

Podsumowanie

Do końca lutego 2009 roku poziom inwestycji JI realizowanych w Polsce był niewiel-
ki. Według danych Krajowego Administratora Systemem Handlu Uprawnieniami do Emi-
sji GHG [dalej zwanego: KASHUE] w Polsce do końca lutego 2009 roku zarejestrowano 
11 projektów JI, z czego 6 już ukończono a 5 jest w trakcie realizacji. Większość projektów 
jest z sektora elektroenergetycznego, a konkretnie dotyczą wytwarzania energii elektrycz-
nej z OZE. Są to:

– budowa i eksploatacja elektrowni wiatrowych (2 projekty), 
– budowa małej elektrowni wodnej (1 projekt), 
– wykorzystanie metanu ze składowiska odpadów do kogeneracji (produkcji ciepła 

i energii elektrycznej w skojarzeniu – 1 projekt), 
– wykorzystanie biomasy pochodzącej z zagospodarowania terenów zielonych mia-

sta do kogeneracji (1 projekt),
– projekt ciepłowni geotermalnej (1 projekt)11.
Jest to bardzo mało, zważywszy na konieczność zainwestowania w Polsce ok. 110–130 

mld PLN w okresie do 2020 roku, by sprostać planowanym wymogom polityki energetycz-
no-klimatycznej UE12. Być może problemem jest kwalifikowalność niektórych projektów 
jako „uzupełniające”, chociaż na pewno nie było to problemem dla inwestorów duńskich, 
którym udało się zakwalifikować projekty 2 farm wiatrowych o mocy zainstalowanej ok. 
30 MW każda, które niczym szczególnym się nie wyróżniały spośród innych projektów 
tego typu realizowanych w Polsce poza mechanizmami Kioto, więc teoretycznie nie powin-
ny być zakwalifikowane jako „uzupełniajace” w rozumieniu projektów CDM i JI.

Żaden podmiot będący polskim rezydentem nie złożył do weryfikacji propozycji 
projektu inwestycyjnego CDM lub JI, i to pomimo akcji informacyjnej KASHUE.13 Nie 

11 Dokładne dane zob. www.kashue.pl.
12 O tyle trzeba wydać więcej w porównaniu do sytuacji, gdyby wersja pakietu klimatycznego z 2008 r. 

nie była realizowana. Por. Raport 2030, s. 20.
13 Na stronie KASHUE jest do ściągnięcia np. interesujący informator jak realizować projekty CDM 

w Chinach, które są największym adresatem projektów CDM na świecie (podręcznik pt. Możliwości rea-
lizacji projektów CDM w Chinach. Materiały instruktażowe). W 2007 r. w Chinach zostało zakończonych 
ok. 73% projektów CDM z wszystkich projektów ukończonych na całym świecie. Tak więc Chiny są naj-
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wydaje się, by można winić za to jedynie brak dokładnych regulacji prawnych dotyczą-
cych postępowania przy projektach CDM i JI realizowanych przez polskie podmioty za 
granicą, lub spadku rynkowej ceny CER-ów w styczniu 2009 r. na regulowanym europej-
skim rynku wtórnym do poziomu 8–9 EUR za CER (z poziomu ok. 20 EUR w I połowie 
2008 r.). Projekty CDM i JI to głównie projekty inwestycji w energetykę opartą na OZE, 
gdzie etap realizacji inwestycji to od 1 roku do 3 lat, w zależności od jej specyfiki, wielkości 
i skali trudności. Wtedy być może ceny CER na rynku wtórnym wzrosną wraz z ewentu-
alnym nadejściem ożywienia gospodarczego. Przyczyny są bardziej skomplikowane i leżą 
przede wszystkim po stronie samych podmiotów gospodarczych, ich stategii zarządzania 
ryzykiem emisji GHG (jeżeli ją posiadają), gradacji inwestycji (pierwszeństwo inwestycji 
w odnawianie i budowę mocy w kraju) i zdolności do ich finansowania, w szczególności ze-
wnętrznego. Z badań ekspertów OECD wynika, że najbardziej opłacalnymi m.in. w sensie 
pozyskania odpowiedniej ilości CER lub ERU i przy tym najmniej kosztownymi projektami 
dla mechanizmów Kioto są inwestycje w redukcję emisji N2O

14. W tej mierze polskie elek-
trownie zawodowe mają chyba największe zapóźnienia i w najblizszej przyszłości raczej 
będą zainteresowane poszukiwaniem partnerów do wspólnych inwestycji w redukcję włas-
nej emisji N2O, w tym w formie inwestycji typu JI, niż własnymi inwestycjami za granicą 
w formie CDM czy JI.

POSSIBILITIES OF THE UTILIZATION OF THE CO2 EMISSION ALLOWANCES 
BY THE POWER ENGINEERING SECTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF CDM 

AND JI PROJECTS

Summary

The article treats on possibilities of the utilization of project-oriented mechanisms of the acqui-
sition of CO2 emission allowances offered by the Kyoto Protocol (CDM and JI) by the power enginee-
ring sector in Poland. The author describes in short three mechanisms offered by the Protocol (CDM, 
JI and IET), their resemblances and differences. Then he describes barriers discouraging potential 
investors to use project-oriented mechanisms. He distingiush three main kinds of barriers: legal (re-
sulting from the Protocol, directives implementing Kyoto mechanisms to EU, and the decision on the 
EUA allotment for Poland within a period of 2008–2012), procedural, financial and the scarcity of the 
knowledge how to manage the risk of the emission of greenhouse gases. In the end the author mentio-
nes JI projects in form of investments in power engineering sector in Poland and tries to explain the 
phenomenon of their faint scale and the lack of interest in investments within the framework of CDM 
and JI schemes realized abroad by Polish enterprises of the power engineering sector.

większym światowym wystawcą CER. Zob. State and Trends of the Carbon Market 2008 (prepared by 
K. Capoor and P. Ambrosi). The World Bank, Washington, May 2008, s. 8.

14 J. Ellis, S. Kamel: Overcoming Barriers to Clean Development Mechanism Project. AIXG Seminar, 
March 19, 2007 (materiały konfererencyjne w posiadaniu autora).
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DETERMINANTY RENTOWNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 
(NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK AKCYJNYCH 

Z SEKTORÓW POZAFINANSOWYCH W POLSCE)

Wprowadzenie

Maksymalizacja zysku jest jednym z najczęściej deklarowanych, choć dosyć ogólnym 
określeniem celu przedsiębiorstwa. Kwota absolutna wyniku finansowego jest mało przy-
datna w ocenie efektywności wykorzystania w przedsiębiorstwie kapitałów dostarczonych 
przez jej właścicieli a już zupełnie bezużyteczna w porównaniach przestrzennych kilku 
firm, nawet zbliżonych wielkością i charakterem działalności. Dlatego obok kwoty abso-
lutnej zysku jako celu przedsiębiorstwa istotne jest dla właścicieli jego relatywne ujęcie 
czyli rentowność. Najlepszą miarą realizacji celów właścicieli jest tak zwana rentowność 
finansowa informująca o tym ile każda umowna jednostka pieniężna kapitału właścicieli 
zaangażowana w aktywa przedsiębiorstwa jest w stanie wygenerować zysku1.

Do pomiaru rentowności finansowej wykorzystuje się najczęściej zysk netto czyli wy-
nik finansowy po wszystkich obciążeniach. Wskaźnik ten ma następującą postać2:
                                                            ZN
 RKW = ––––––––  ×  100%           (1) 
                                                              KW

gdzie:  
RKW  –  wskaźnik rentowności kapitału własnego,
ZN  –  zysk netto,
KW – kapitał własny.

Im wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego jest wyższa, tym korzystniej-
sza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i tym samym jego właścicieli. Wyższa efek-
tywność kapitału własnego stwarza bowiem możliwości uzyskania wyższych dywidend 
oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. 

1 R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWN, Warszawa 2004, s. 413.
2 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 

1997, s. 106.
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Wartość średnią tego wskaźnika dla spółek giełdowych sektorów pozafinansowych 
przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Rentowność kapitałów własnych spółek giełdowych z sektorów pozafinansowych (%)

Sektor III 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Średnia 
w okresie

Budownictwo 15,22 13,44 14,13 7,91 2,46 –3,43 8,29
Chemiczny 18,06 22,24 2,19 9,39 15,92 11,83 13,27
Deweloperzy 14,24 21,51 25,44 20,58 7,57 8,85 16,37
Drzewny 11,78 20,32 21,01 14,93 26,13 22,43 19,43
Elektromaszynowy 6,27 19,88 18,16 18,39 17,38 11,99 15,35
Energetyka 23,43 20,53 12,42 10,31 7,83 5,45 13,33
Farmaceutyczny –6,32 2,7 12,03 13,87 4,38 15,06 6,95
Handel 12,56 16,44 14,41 12,83 12,21 11,26 13,29
Hotele i restauracje 8,66 9,81 7,05 6,85 4,5 2,89 6,63
Informatyka 13,1 6,83 11,86 11,34 5,72 8,64 9,58
Lekki –0,51 1,56 15,4 33,16 17,96 –5,19 10,39
Mat. budowlanych 11,79 13,64 14,91 17,21 19,33 16,98 15,64
Media 20,14 15,7 13,98 18,9 17,75 7,15 15,60
Metalowy 27,09 34,65 36,7 28,38 21,82 17,18 27,64
Motoryzacyjny 14,19 14,66 12,38 10,25 16,13 17,74 14,22
Paliwowy 13,21 13,49 14,49 18,02 16,24 12,96 14,74
Spożywczy 14,99 17,63 15,54 13,45 9,94 8,97 13,42
Telekomunikacja 14,1 10,36 8,8 11,56 13,45 1,47 9,96
Wartość średnia dla 
wszystkich sektorów 12,89 15,29 15,05 15,41 13,15 9,57

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl z 11.02.2009 r.

Najwyższą w analizowanym okresie średnią rentownością kapitałów własnych może 
pochwalić się sektor metalowy. Całkiem dobrze sytuacja przedstawiała się również w bran-
ży drzewnej i deweloperskiej (chociaż ta ostatnia najlepsze lata ma już za sobą). Najniższą 
średnią rentowność odnotował sektor hotele i restauracje oraz farmaceutyczny a także bran-
ża budowlana (pomimo koniunktury na tym rynku czego dowodem jest wysoka rentowność 
sektora deweloperów). Jeżeli natomiast spojrzymy na średnią rentowność kapitałów włas-
nych dla wszystkich sektorów to zauważymy jej poprawę (z wyjątkiem ostatniego roku, 
którego wyniki pochodzą z trzech pierwszych kwartałów). 
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Rentowność finansową i czynniki, które o niej decydują wyrazić można wzorem3:
                          ZN S  KC         
                        RKW  = –––––  ×  –––––  ×  ––––– (2)
                                                S            AO           KW            
gdzie:

S   –  wartość sprzedaży,
KC  –  kapitał całkowity, 
AO  –   aktywa ogółem (AO = KC),
ZN/S  –  wskaźnik rentowności sprzedaży (RS),
S/AO  –  wskaźnik rotacji aktywów (RA),
KC/KW  –  wskaźnik struktury kapitałów (SK).

Jak wynika ze wzoru 2 na rentowność kapitałów własnych wpływa rentowność sprze-
daży inaczej nazywana handlową, wskaźnik rotacji aktywów oraz wskaźnik struktury 
kapitałów. Celem artykułu jest prezentacja średnich dla sektorów wielkości wskaźników, 
które decydują o rentowności finansowej przedsiębiorstw oraz próba ustalenia stopnia 
zależności liniowej pomiędzy tymi wskaźnikami a wskaźnikiem rentowności kapitałów 
własnych. Ze względu na objętość opracowania autor ograniczy się do analizy tylko trzech, 
wyżej wymienionych wskaźników. Badania dotyczyć będą spółek giełdowych z sektorów 
pozafinansowych w latach 2003–2008 (trzeci kwartał). Prowadzona w pracy analiza po-
równawcza dotyczyć będzie średnich dla całych sektorów wielkości badanych wskaźników. 
Dla średnich sektorowych wartości wskaźników będzie również liczony współczynnik ko-
relacji liniowej.

Rentowność sprzedaży w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych

Rentowność sprzedaży nazywana również rentownością handlową informuje o tym 
ile w każdej umownej jednostce pieniężnej przychodów ze sprzedaży jest czystego zysku 
netto (lub brutto – w zależności od przyjętej formuły). Informuje on zatem o tak zwanej 
marży zysku, która jest w największym stopniu uzależniona od charakteru prowadzonej 
działalności (inna będzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, inna w handlowych jeszcze 
inna w usługowych). Wartość tego wskaźnika w polskich spółkach giełdowych sektorów 
pozafinansowych przedstawia tabela 2.

Najwyższą średnią w sześcioletnim okresie rentownością sprzedaży mogą pochwalić 
się sektory: energetyczny oraz telekomunikacja (ponad 20%). Najniższą średnią rentow-
ność osiągnięto w handlu, przemyśle lekkim oraz w budownictwie (niecałe 3%). Obserwu-
jąc natomiast średnią rentowność dla wszystkich sektorów dostrzegamy stały jej wzrost (od 
roku 2003 do końca III kwartału 2008 nastąpił przyrost o 19,5%).

3 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna 
przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 86.
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Tabela 2

Wskaźnik rentowności sprzedaży spółek giełdowych z sektorów pozafinansowych (%)

Sektor III 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Średnia 
w okresie

Budownictwo 5,97 4,22 3,31 2,19 –0,17 1,07 2,77
Chemiczny 11,47 9,38 5,66 7,42 9,85 8,06 8,64
Deweloperzy 20,65 18,2 14,85 10,09 9,65 19,1 15,42
Drzewny 8,15 14,08 15,43 13,04 15,33 16,5 13,76
Elektromaszynowy 7,47 8,01 11,14 12,81 12,25 13,99 10,95
Energetyka 34,39 28,89 24,38 23,06 18,75 16,58 24,34
Farmaceutyczny 8,36 9,15 16,29 14,56 13,92 15,85 13,02
Handel 2,52 2,72 2,27 1,9 2,18 2,05 2,27
Hotele i restauracje 6,01 7,64 5,98 3,77 3,5 5,41 5,39
Informatyka 10,22 7,29 5,27 6,01 5,22 5,03 6,51
Lekki 0,36 2,06 3,85 3,13 3,96 2,96 2,72
Mat. budowlanych 12,51 13,28 14,05 13,79 14,61 12,03 13,38
Media 21,88 19,81 15,36 15,71 13,62 9,13 15,92
Metalowy 20,17 22,97 20,21 18,34 15,98 7,37 17,51
Motoryzacyjny 8,3 7,83 7,34 5,92 9,32 10,58 8,22
Paliwowy 8,28 10,51 11,34 13,77 15,9 9,37 11,53
Spożywczy 8,4 7,42 5,91 5,51 2,92 3,38 5,59
Telekomunikacja 19,34 20,01 20,45 24,73 25,27 21,02 21,80
Wartość średnia dla 
wszystkich sektorów 11,91 11,86 11,28 10,88 10,67 9,97

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl z 11.02.2009 r.

Rotacja aktywów w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych

Wskaźniki sprawności działania pozwalają na ocenę efektywności, z jaką wykorzy-
stywane są aktywa będące w posiadaniu przedsiębiorstwa. Stwarzają możliwość oceny spo-
sobu alokacji zasobów z punktu widzenia zdolności do generowania przez firmę wpływów. 
Do pomiaru sprawności przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania zasobów majątkowych 
zalicza się trzy grupy wskaźników:

– wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania w przedsiębiorstwie,
– wskaźniki gospodarowania zasobami,
– wskaźniki rotacji4.

4 M. Sierpińska, T. Jachna: op.cit.,  s. 95.
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W dalszych rozważaniach będziemy się posługiwać najbardziej popularnym z grupy 
wskaźników rotacji – wskaźnikiem rotacji aktywów (RA). Wartość tego wskaźnika w spół-
kach giełdowych sektorów pozafinansowych przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Wskaźnik rotacji aktywów w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych

Sektor III 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Średnia 
w okresie

Budownictwo 1,17 1,16 1,26 1,37 1,28 1,41 1,28
Chemiczny 1,04 0,95 1,06 1,19 1,4 1,26 1,15
Deweloperzy 0,21 0,23 0,37 0,43 0,5 0,31 0,34
Drzewny 0,88 0,97 1,01 1,02 0,93 1,24 1,01
Elektromaszynowy 0,84 0,91 1,04 0,92 0,97 1,04 0,95
Energetyka 0,45 0,49 0,47 0,43 0,36 0,28 0,41
Farmaceutyczny 0,22 0,24 0,32 0,56 0,62 0,74 0,45
Handel 2,66 2,73 3,06 3,14 3,25 3,23 3,01
Hotele i restauracje 0,69 0,69 0,66 0,61 0,61 0,63 0,65
Informatyka 0,7 0,71 0,93 1,09 1,24 1,36 1,01
Lekki 0,8 1 0,5 0,88 1,3 1,28 0,96
Mat. budowlanych 0,62 0,69 0,64 0,76 0,88 0,95 0,76
Media 0,7 0,71 0,64 0,71 0,63 0,56 0,66
Metalowy 1,06 1,17 1,21 0,9 1 1 1,06
Motoryzacyjny 1,22 1,38 1,45 1,46 1,46 1,27 1,37
Paliwowy 1,21 1,1 1,06 1,01 1,03 1,03 1,07
Spożywczy 0,92 1,11 1,11 1,31 1,2 1,04 1,12
Telekomunikacja 0,59 0,55 0,55 0,51 0,52 0,48 0,53
Wartość średnia dla 
wszystkich sektorów 0,89 0,93 0,96 1,02 1,07 1,06

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl z 11.02.2009 r.

Można go interpretować jako miernik szybkości krążenia całkowitego kapitału za-
angażowanego w firmie. Wskaźnik ten może być wykorzystywany tylko w porównaniach 
wewnątrz branżowych ze względu na istotne zróżnicowanie kapitałochłonności produkcji 
i usług w różnych gałęziach przemysłu. Jego wadą może być niska „wiarygodność” będąca 
skutkiem rozbieżności pomiędzy wartością księgową aktywów a ich rzeczywistą wartością. 
Najwyższą średnią w sześcioletnim okresie sprawnością w zarządzaniu aktywami wyra-
żoną wskaźnikiem rotacji może się poszczycić handel (jest to typowa sytuacja wynikająca 
z charakteru działalności prowadzonej w tym sektorze). Najniższa średnia w analizowanym 
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okresie rotacja charakteryzuje sektory usługowe (deweloperzy, energetyka, telekomunika-
cja itp.). Przyglądając się średniej wartości wskaźnika rotacji dla wszystkich sektorów do-
strzegamy jego wyraźne pogorszenie na przestrzeni badanego sześcioletniego okresu.

Struktura kapitału w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych

Trzecią determinantą rentowności finansowej przedsiębiorstw, jak wynika ze wzo-
ru 2, jest struktura kapitałów (SK) wyrażona relacją kapitału całkowitego do kapitału włas-
nego. Wielkości tego wskaźnika w spółkach giełdowych sektorów pozafinansowych przed-
stawia tabela 4.

Tabela 4 

Wskaźnik struktury kapitałów w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych

Sektor III 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Średnia 
w okresie

Budownictwo 2,51 2,62 3,17 3,42 3,46 3,5 3,11
Chemiczny 1,83 1,89 1,68 1,5 1,79 1,96 1,78
Deweloperzy 2,12 1,97 2,03 2,42 2,55 2,61 2,28
Drzewny 1,97 1,85 1,44 1,35 1,33 1,68 1,60
Elektromaszynowy 1,57 1,49 1,93 1,83 1,51 1,65 1,66
Energetyka 2,1 1,9 1,75 1,68 1,69 1,75 1,81
Farmaceutyczny 1,71 1,78 1,28 1,61 1,69 2,62 1,78
Handel 2,52 2,61 2,69 3,08 3,07 3,39 2,89
Hotele i restauracje 1,61 1,42 1,42 1,43 1,45 1,62 1,49
Informatyka 1,53 1,69 1,97 2,35 2,5 2,48 2,09
Lekki 1,94 1,56 1,41 1,46 2,01 2,63 1,84
Mat. budowlanych 2,19 2,05 1,93 1,8 1,93 2,14 2,01
Media 1,79 1,71 1,89 2,24 2,3 2,4 2,06
Metalowy 1,53 1,6 1,75 1,86 1,66 2,36 1,79
Motoryzacyjny 1,83 1,7 1,8 1,71 1,64 1,65 1,72
Paliwowy 1,99 1,89 1,73 1,67 1,7 2,09 1,85
Spożywczy 2,17 1,85 2,57 2,51 2,37 2,38 2,31
Telekomunikacja 1,65 1,77 1,74 1,94 1,95 2,44 1,92
Wartość średnia dla 
wszystkich sektorów 1,92 1,86 1,9 1,99 2,03 2,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl z 11.02.2009 r.

Interpretacja wskaźnika pokrycia kapitałów własnych kapitałem całkowitym jest na-
stępująca – im wartość wskaźnika jest wyższa tym więcej jest w strukturze kapitałów ob-
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cych źródeł finansowania. Jak wynika z przedstawionych w tabeli 4 obliczeń najwyższy 
w badanym sześcioletnim okresie średni poziom zadłużenia dotyczy sektora budowlanego 
oraz handlu. Najniższy poziom wykorzystania kapitałów obcych charakteryzuje hotele i re-
stauracje oraz sektor drzewny. Ciekawych informacji dostarcza wartość średnia wskaźnika 
dla wszystkich sektorów w kolejnych latach badanego okresu, otóż zauważamy wyraźny 
stały spadek wykorzystania kapitałów obcych. Tendencja ta oznacza z jednej strony wzrost 
bezpieczeństwa finansowego polskich spółek giełdowych ale z drugiej strony świadczy 
o coraz słabszym wykorzystywaniu przez polskie spółki giełdowe pozytywnego efektu 
dźwigni finansowej, ewentualnie ucieczkę przed negatywnym efektem dźwigni finanso-
wej.

Ocena związków między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych 
i jego determinantami

Do oceny stopnia zależności liniowej między średnimi dla sektorów wartościami 
wskaźników wykorzystany został współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Badania doty-
czą polskich spółek giełdowych z sektorów pozafinansowych w latach 2003–2008. Wyniki 
przedstawia tabela 5.

Tabela 5

Współczynniki korelacji liniowej między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych 
a wskaźnikiem rentowności sprzedaży, rotacji aktywów i wskaźnikiem struktury kapitałów 

w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych (w latach 2003–2008)

Sektor
Korelacja między 

RS a RKW
Korelacja między 

RA a RKW
Korelacja między 

SK a RKW
1 2 3 4

Budownictwo 0,85 –0,8 –0,79
Chemiczny 0,86 –0,17 0,55
Deweloperzy –0,01 –0,2 –0,77
Drzewny 0,87 0,33 –0,47
Elektromaszynowy 0,24 0,35 0,22
Energetyka 0,98 0,75 0,89
Farmaceutyczny 0,89 0,66 0,23
Handel 0,69 –0,56 –0,68
Hotele i restauracje 0,62 0,76 –0,34
Informatyka 0,46 –0,38 –0,42
Lekki 0,54 –0,23 –0,61
Mat. budowlanych 0,49 0,8 –0,58
Media 0,75 0,83 –0,4
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1 2 3 4

Metalowy 0,87 0,69 –0,6
Motoryzacyjny 0,98 –0,48 –0,5
Paliwowy 0,84 –0,59 –0,86
Spożywczy 0,88 –0,13 –0,48
Telekomunikacja 0,24 0,67 –0,81
Wartość średnia dla wszystkich 
sektorów 0,67 0,13 –0,36

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl z 11.02.2009 r.

Rys. 1.  Współczynniki korelacji liniowej między wskaźnikiem RKW a wskaźnikiem RS, RA 
i wskaźnikiem SK w spółkach giełdowych z sektorów pozafinansowych (w latach 2003–
2008)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl z 11.02.2009 r.

W analizach statystycznych przyjmuje się, że jeżeli współczynnik korelacji wynosi:
– mniej niż 0,2, to oznacza brak związku liniowego między badanymi cechami,
– 0,2–0,4 zależność liniowa wyraźna, ale niska,
– 0,4–0,7 zależność umiarkowana,
– 0,7–0,9 zależność znacząca,
– powyżej 0,9 zależność bardzo silna5.

5 S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo AE im. 
Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 276.
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Podsumowanie

Zaprezentowane w tabeli 5 wyniki obliczeń wskazują na umiarkowaną a w dziesięciu 
sektorach nawet znaczącą dodatnią korelację liniową miedzy rentownością sprzedaży a ren-
townością finansową. Tylko w jednym sektorze (deweloperzy) brak jest związku liniowego 
między badanymi wskaźnikami.

W przypadku połowy sektorów mamy do czynienia z dodatnią korelacją między 
wskaźnikiem rotacji aktywów a wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych. W czte-
rech sektorach jest to korelacja umiarkowana a w czterech znacząca (energetyka, hotele 
i restauracje, materiały budowlane i media). W sześciu sektorach zachodzi korelacja ujemna 
(w przypadku budownictwa jej poziom jest znaczący). Tylko w dwóch sektorach (chemicz-
nym i spożywczym) brak jest związku liniowego między porównywanymi cechami.

We wszystkich osiemnastu sektorach mamy do czynienia z umiarkowaną i znaczącą 
zależnością liniową między wskaźnikiem struktury kapitałów a wskaźnikiem rentowności 
kapitałów własnych. W czternastu jest to korelacja ujemna czyli spadkowi zadłużenia to-
warzyszy poprawa rentowności kapitałów własnych. Wyraźna dodatnia korelacja między 
badanymi wskaźnikami miała miejsce w sektorach: energetycznym i chemicznym. 

Z zaprezentowanych badań wynika, iż w większości sektorów zmiany wskaźnika ren-
towności kapitałów własnych w największym stopniu są wyjaśniane zmianami wskaźnika 
rentowności sprzedaży a w najmniejszym stopniu zmianami wskaźnika rotacji aktywów. 
Należy jednak mieć na uwadze, że wyniki analiz i sformułowane wnioski mają charakter 
bardzo ogólny, ponieważ odnoszą się do sytuacji całych sektorów i nie identyfikują in-
dywidualnej sytuacji poszczególnych spółek. Stanowić mogą natomiast punkt wyjścia do 
bardziej szczegółowej analizy przyczynowo-skutkowej opartej o wybrane metody determi-
nistyczne6.

ENTREPRENEURS’ FINANCIAL PROFITABILITY DETERMINANTS
(BASED ON EXAMPLE OF NON-FINANCIAL PUBLIC COMPANIES IN POLAND)

Summary

The profitability of the entrepreneur depend, among other things, on the following indica-
tors: total asset turnover, net profit margin and capital structure indicator. That is why the purpose 
of the article was to define as the relationship between financial profitability and its determinants. 
The Pearson’s linear correlation indicator was the instrument that has been used to determine this 
relationships. According to obtained results, in most of the sectors is visible the strong relationship 
between return on equity ratio and net profit margin indicator. Positive correlations is visible also be-
tween return on equity ratios and total asset turnover indicator in most of the sectors. But reversal re-
lationship was obtained between return on equity ratios and capital structure indicator. It means that 
in polish public companies the rise of the debt ratio lead to deteriorate the financial profitability.

6 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty: op.cit., s. 42.
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WYBRANE UWARUNKOWANIA WYPŁAT DYWIDEND 
W FIRMACH MIĘDZYNARODOWYCH1

Wprowadzenie

Zagadnienie transferów dywidend między podmiotami powiązanymi funkcjonujący-
mi w skali międzynarodowej związane jest z problematyką opodatkowania dywidend. Może 
być rozpatrywane w kontekście źródeł finansowania oraz w kontekście innych wypłat firm 
międzynarodowych. W przypadku transferów międzynarodowych należy uwzględnić ich 
specyficzny charakter ekonomiczny, w tym między innymi fakt, że rodzaj transferu jest do 
pewnego stopnia konsekwencją wyboru określonej formy finansowania2. Wynika on rów-
nież ze specyfiki systemów podatkowych krajów, w których jest prowadzona działalność. 
Uzależniony jest także od metod ograniczania podwójnego opodatkowania. Ponadto wybór 
dywidend jako formy płatności nie oznacza natychmiastowego ich przekazania akcjonariu-
szom (osobom fizycznym). Są one zazwyczaj jednym ze sposobów przekazywania środków 
za granicę do podmiotów powiązanych. 

Źródła finansowania firm międzynarodowych a formy wypłat. 
Znaczenie wypłat dywidend w układzie krajowym i zagranicznym

Podstawowe decyzje finansowe przedsiębiorstw dotyczą optymalnej struktury kapi-
tału firmy. Firmy dążą do minimalizacji średniego ważonego kosztu kapitału. Zwiększają 
udział długu w źródłach finansowania do momentu, w którym dodatkowe ryzyko spowo-
duje zrównanie jego kosztu kapitału z kosztem kapitału własnego i wyeliminuje korzyści 
z finansowania długiem. Jednak podstawy podejmowania decyzji finansowych dla firmy 
międzynarodowej nie są takie same jak dla firmy funkcjonującej w jednym kraju. Nie ma 

1 W opracowaniu będzie często używane określenie spółka powiązana (zależna) bez szczegółowego 
określenia stopnia kapitałowego podporządkowania spółce macierzystej firmy międzynarodowej.

2 Formy finansowania firm działających w skali międzynarodowej mogą być bardzo różnorodne, ale ich 
charakterystyka nie mieści się w obszarze tego opracowania. Szerzej na ten temat np. w: J. Alworth: The 
Finance, Investment and Taxation Decisions of Multinationals. Blackwell, Oxford 1988, s. 121. Podobna 
klasyfikacja w: J.M. Samuels, F.M Wilkes, R.E. Brayshaw: Management of Company Finance. Chapman 
and Hall, 1990, s. 686.
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takiego oczywistego związku pomiędzy wskaźnikiem relacji długu do kapitału własnego 
a całkowitym (średnim ważonym) kosztem kapitału firmy powiązanej. Ważny jest poziom 
zadłużenia całej firmy międzynarodowej. Decyzje i sytuacja finansowa spółki zależnej nie 
mogą być rozpatrywane jako odizolowane od całości. 

Spółki powiązane w różnych krajach nie muszą być traktowane jako niezależne fi-
nansowo podmioty. Dopływ kapitału do całej firmy może być, przy braku ograniczeń 
w przepływie kapitału, swobodnie przekazywany w ramach firmy. Jednak spółki powiąza-
ne działające w różnych krajach są finansowane w sposób odmienny. W dużym stopniu jest 
to spowodowane tym, że dla tych firm szczególnie ważne są specyficzne cechy poszcze-
gólnych rynków, różne rodzaje ryzyka niefinansowego, bariery legislacyjne i polityczne 
w poszczególnych krajach oraz systemy podatkowe poszczególnych państw, w tym zwłasz-
cza opodatkowanie dochodów3.

Polityka dywidend spółek bywa często elementem szerszej polityki struktury kapitału 
firmy, ale może także być prowadzona w sposób niezależny. Dywidendy mają dla przed-
siębiorstw, bez względu na geograficzny zasięg ich funkcjonowania, znaczenie z kilku po-
wodów. Dla źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce i w wielu krajach rozwiniętych 
podstawową funkcję zasilania finansowego pełnią zyski zatrzymane, zwłaszcza w finanso-
waniu działalności rozwojowej. Może to ograniczać poziom wypłat na rzecz akcjonariuszy 
i wspólników. Z drugiej strony na gruncie empirycznym wydaje się, że w niektórych pań-
stwach nie widać sprzeczności pomiędzy poziomem wypłacanych dywidend a poziomem 
inwestycji rzeczowych w gospodarce. W USA poziom wypłat mierzony wskaźnikiem stopy 
wypłat dywidend jest wysoki i nie wpływa to ujemnie na możliwości finansowania, ani 
na zdolność rozwojową przedsiębiorstw4. Nie istnieje stwierdzony empirycznie związek 
pomiędzy strukturą podziału zysku przedsiębiorstwa, a poziomem jego aktywności gos-
podarczej. Na wielkość działalności inwestycyjnej w dużym stopniu może wpływać stan 
infrastruktury finansowej w państwie. Rozwinięty rynek kapitałowy sprzyja poszerzaniu 
możliwości finansowania przedsiębiorstwa, które nie musi korzystać wyłącznie ze źródeł 
wewnętrznych lub z długu. Brak alternatywnych, atrakcyjnych źródeł finansowania może 
działać hamująco na skłonność podmiotów do dokonywania wypłat. 

Wskaźniki stopy wypłat dywidendy w państwach o gospodarce rynkowej są dosyć 
stabilne i ustalane nieprzypadkowo. Podejmowano próby wyszukiwania czynników wpły-
wających na wysokość tych wskaźników w oparciu o takie wielkości, jak: zmienność zysku, 
wskaźniki zadłużenia. Wyniki nie dostarczyły podstaw do sformułowania ostatecznych 

3 A.C. Shapiro: Foundations of Multinational Financial Management. Englewood Clifts, Prentice Hall, 
New Jersey 1998, s. 445–448. W opracowaniu tym stwierdza się, że w niektórych sytuacjach analiza struk-
tury źródeł finansowania spółki powiązanej rozpatrywana w izolacji ma charakter iluzoryczny. Trzeba 
analizować strukturę źródeł finansowania całej firmy międzynarodowej.

4 Wskaźniki wypłat dywidend w USA w latach 1971–1992 we wszystkich korporacjach nie były niż-
sze niż 40%, kształtowały się od poziomu 45% w 1972 do 57% za lata 1991–1992. F. Allen, R. Michaely: 
Dividend Policy. W: Finance. Red. R.A. Jarrow, V. Maksimovic, W.T. Ziemba. Elsevier, Amsterdam 1995, 
s. 798. 
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wniosków. Rezultaty przeprowadzonych badań nie potwierdziły jednoznacznie, że wskaź-
niki stopy wypłat dywidend były uzależnione od takich czynników jak stopa zysku5. W tym 
kontekście wydają się istotne przekonania i oczekiwania kadry menedżerskiej oraz akcjona-
riuszy dotyczące realizacji wypłat wskazujące na czynniki wpływające na wysokość stopy 
wypłat dywidend, a zatem poglądy podmiotów uczestniczących w procesie podejmowania 
decyzji. Z punktu widzenia menedżerów mogą być to np. zmiany w systemie podatkowym, 
a szczególnie w systemie opodatkowania dywidend. Innym elementem mogą być oczekiwa-
nia kadry zarządzającej dotyczące kształtowania się cyklu koniunkturalnego; jeżeli progno-
zują one niewielkie zmiany, wtedy wskaźniki wypłat zazwyczaj rosną. Do czynników ta-
kich należą również zmiany możliwości inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz środki 
zmierzające do ograniczenia zmienności rynku kapitałowego, takie jak wzrost opłat itp6.

Akcjonariusze będą oczekiwać wyższych dywidend, jeżeli większa jest niepewność 
dotycząca poziomu cen. Inną determinantą może być preferencja płynności wśród akcjona-
riuszy, która oznacza równocześnie potrzebę otrzymywania stałych, regularnych dochodów. 
Także sytuacja podatkowa akcjonariuszy i spółki ma duże znaczenie dla pozycji firmy7. 

W tym miejscu warto się zastanowić nad znaczeniem pojęcia dywidendy8. Jest ono 
dobrym przykładem zjawiska obecności w ekonomicznym języku terminów, których sens 
i kontekst użycia wydaje się zrozumiały oraz jasny, a znaczenie precyzyjne i praktycznie 
wykorzystywane do czasu, gdy termin taki winien być z przyczyn badawczych dokładniej 
zdefiniowany. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy pragnie się określić dopuszczalny za-
sięg obszaru jego funkcjonowania w trakcie dokonywania analizy konkretnych przypad-
ków empirycznych. Wówczas niejednokrotnie okazuje się, że jego powszechne stosowanie 
jest niekonsekwentne, a on sam nie obejmuje pewnych zjawisk, które teoretycznie powinny 
być jego desygnatem. Może to wynikać ze zbyt wąskiego znaczenia przypisywanego da-
nemu określeniu. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku dywidend. Są 
one podstawowym, ale nie jedynym sposobem wynagradzania dawców kapitału za środki 

5 M. Rozeff: How Companies Set Their Dividend Payout Ratios. W: The Revolution in Corporate Fi-
nance. Red. J.M. Stern, D.H. Chew. Blackwell, Oxford 1986, s. 320–326; A. Wood: The Theory of Profits. 
Cambridge University Press, Cambridge 1974.

6 A. Wood: op.cit., s. 40–51. 
7  W przypadku rozdrobnionych akcjonariuszy indywidualnych nie można jednoznacznie określić, czy 

stanowią oni dla podmiotu gospodarczego obiekt rzeczywistego zainteresowania. Ich znaczenie dla spółki 
nie musi być zbyt duże, a zaobserwowane fakty dotyczące funkcjonowania polskich spółek publicznych 
przemawiają za tym, że interesy drobnego akcjonariatu mogą być ignorowane. Praktyka pokazuje, że np. 
polskie spółki giełdowe często lekceważyły swoje obowiązki wobec małych, indywidualnych akcjonariu-
szy. Niekoniecznie było to spowodowane czynnikiem podatkowym, który obciąża odbiorców dywidend. 
Takie zachowanie mogło być wynikiem obrony własnych źródeł finansowania oraz niedoceniania znacze-
nia indywidualnych akcjonariuszy jako dawców kapitału. Równie prawdopodobne wydaje się wyjaśnienie, 
że w Polsce kierownictwa firm nie widziały znaczącego związku między wypłatami z zysku na rzecz 
akcjonariuszy a pozycją rynkową firmy. Z kolei w niektórych przypadkach wysokie wypłaty dywidend za 
granicę mogły wynikać z trudnej sytuacji spółek macierzystych, np. wypłaty w Pekao SA za 2007 rok.

8 W Kodeksie spółek handlowych brak precyzyjnej definicji dywidendy, nie ma jej także w przepisach 
rachunkowych, ani w podatkowych.
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oddawane do dyspozycji spółki. Dróg gratyfikacji może być wiele, przy czym ich ekono-
miczny sens jest zbliżony. Jednym z powodów zróżnicowania metod płatności jest funkcjo-
nowanie systemu podatkowego, zwłaszcza zaś jego specyficznych rozstrzygnięć w sferze 
podatków dochodowych. Przepisy podatkowe dotyczące podmiotów krajowych przeprowa-
dzają swoistą unifikację różnych ekonomicznie form płatności, jednakże podstawowymi 
przesłankami takiej praktyki nie wydają się być kryteria ekonomiczne, podstawowe zna-
czenie zyskuje tutaj raczej motyw fiskalny. Z tychże powodów wypłaty dywidend powinny 
być umieszczane w kontekście innych form transferu środków do właścicieli. 

Zagadnienie to szczególnie dostrzegalne jest w przypadku podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego. Jeżeli właścicielami spółek są podmioty zagraniczne, wtedy cel 
ten jest realizowany w kilku etapach. Polska to kraj, gdzie dokonywane są inwestycje, czyli 
taki, który jest siedzibą spółek powiązanych (zależnych), a co za tym idzie, w końcu zawsze 
następuje transfer środków za granicę. Daje on spółce macierzystej możliwość swobodnego 
nimi dysponowania. Sam transfer z przyczyn podatkowych przybiera formy zastępcze lub 
bywa odraczany. Dopiero w spółkach macierzystych następuje ostateczny podział zysku. 

Opodatkowanie dywidend w kontekście innych form wypłat

W rozważaniach teoretycznych dotyczących wpływu opodatkowania na transfery za-
graniczne analizuje się wpływ różnych instrumentów podatkowych na przepływy kapitału 
w przedsiębiorstwach międzynarodowych (zarówno eksport jak i import kapitału). Do in-
strumentów mających największe znaczenie należą stawki CIT i PIT, stawki amortyzacji 
degresywnej, czy też poziom dywidendowego kredytu podatkowego9. Czynnik podatkowy 
w dużym stopniu decyduje o skali transferów kapitału, w tym także o opłacalności ko-
rzystania z określonych źródeł finansowania. Szczegółowe rozwiązania mogą stymulować 
przepływy kapitału w określonej formie, ale oczywiście nie przesądzają jednoznacznie wy-
boru określonej formy transferu dochodów. 

Konsekwencje podatkowe różnych form transferu za granicę w podatku dochodo-
wym mogą być odmienne. Jeżeli jest on dokonywany w postaci dywidend, to występuje 
podwójne opodatkowanie. Przy transferze dywidend jest pobierany podatek zryczałtowany 
w wysokości 19% (2009 r.), lub mniejszy, jeżeli tak stanowi umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania10. Jeżeli dywidendy są płacone na rzecz spółek mających swoją siedzibę na 
terenie UE, to, po spełnieniu określonych warunków, nie są opodatkowane u źródła, czyli 
w Polsce.

9 Taxing Profits in Global Economy. OECD, 1991, s. 277 i n. Przepływy kapitału w skali międzynaro-
dowej są kształtowane przez wiele elementów systemu podatkowego. Opodatkowanie transferu zysku jest 
tylko jednym z elementów. 

10 Ustawowa stawka tego podatku w latach 1995–2000 wynosiła 20%. Potem od 2001 r. 15%, a od 2004 
wynosi 19%. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają charakter międzypaństwowy, dwu-
stronny, a stawki z umów mają charakter nadrzędny w stosunku do stawek ustawowych.
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Tabela 1

Konsekwencje podatkowe wykorzystywania różnych źródeł finansowania przez spółki powiązane 
(ze względu na wynagrodzenia dawców kapitału) z punktu widzenia lokalnego, polskiego ustawo-

dawstwa podatkowego (CIT – podatku dochodowego od osób prawnych)

Źródło finansowania 
działalności Konsekwencje z punktu widzenia podatkowego

Emisja akcji
Podwójne opodatkowanie dochodów w przypadku wypłat dywidend 
(za wyjątkiem korzystniejszych rozwiązań z podmiotami mającymi 
siedzibę na terenie UE od 2004 r.)

Zadłużenie 
długoterminowe*

Odsetki zmniejszają podstawę opodatkowania i przy korzystnych umowach 
o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają wyprowadzić dochód 
ze spółki. W przypadku kredytów w walutach obcych należy uwzględnić 
sposób opodatkowania różnic kursowych 

Zyski
Brak podwójnego opodatkowania, ale zmniejszenie opodatkowania ma 
charakter czasowy i przy repatriacji znów pojawiają się problemy, w jakiej 
formie dokonać transferu ze względu na konsekwencje podatkowe

* Podobne korzyści są związane z wykorzystaniem większości instrumentów dłużnych. Pewnym ograniczeniem 
w stosowaniu odsetek są przepisy dotyczące ograniczania niedostatecznej kapitalizacji. 

Źródło:  opracowanie własne. Zadłużenie krótkoterminowe może nieść za sobą porównywalne skutki po-
datkowe jak zadłużenie długoterminowe, lecz motywy podmiotów podejmujących decyzje w tym 
zakresie mogą być silniej uwarunkowane czynnikami pozapodatkowymi. 

Jeżeli transfer dokonywany jest w postaci odsetek, to pomniejszają one podstawę 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy transferze za granicę jest 
pobierany podatek w wysokości 20%, w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania 
zawartych z różnymi krajami stawki mogą być niższe, a w niektórych umowach są nawet 
wolne od podatku. Forma ta jest korzystna podatkowo, jednak pewne ograniczenia stosowa-
nia zadłużenia i transferu odsetek określa ustawodawstwo dotyczące niedostatecznej kapi-
talizacji. W Polsce w latach 2003–2007 odsetki były ważnym instrumentem transferu środ-
ków pieniężnych za granicę, chociaż mniej ważnym niż w latach wcześniejszych (tab. 2).

Kiedy dochody są przekazywane za granicę w postaci opłat licencyjnych i praw au-
torskich, to wydatki te są kosztem uzyskania przychodów dla spółki dokonującej transferu 
za granicę pod warunkiem przestrzegania ustawodawstwa o cenach transferowych. W tej 
formie podatek od transferu dochodów za granicę wynosi 20% wypłacanych kwot. Tutaj 
również stawki z umów mogą być inne, zazwyczaj niższe. Mogą być korzystniejszą formą 
transferu niż dywidendy, opodatkowane normalną stawką podatku dochodowego, a następ-
nie podatkiem od dywidend11. 

11 Art. 20 i 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT). Uwzględniono tylko 
regulacje ustawowe. W umowach dotyczących podwójnego opodatkowania mogą znajdować się regulacje 
podatkowe korzystniejsze dla przedsiębiorstw międzynarodowych.
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Tabela 2

Wielkość i struktura dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich 
w latach 2003–2007 (mln USD)

Lata
Dochody od kapitału Dochody 

od wierzytelności 
(odsetki)

Dochody 
ogółemdywidendy reinwestowane 

zyski razem

2003 1435 –74* 1361 483 1844
2004 2168 4984 7152 531 7683
2005 4169 2715 6884 589 7473
2006 5152 4510 9662 792 10 454
2007 5848 6614 12 462 1048 13 510

*  Wielkość ujemna reinwestowanych zysków wynika z faktu, że straty były większe niż zyski reinwestowane.

Źródło:  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 r. NBP, Warszawa 2009, s. 25 oraz raporty 
NBP z poprzednich lat. Wypłacane dywidendy w analizowanym okresie rosły. Relacja dywidend 
do wypłacanych odsetek również się zwiększała. Oczywiście, w tym zestawieniu nie ma wszyst-
kich płatności, w tym zwłaszcza tych, które są realizowane na poziomie kosztów. 

Podwójne opodatkowanie w sferze międzynarodowej występuje na skutek jednoczes-
nego stosowania przez państwa zasady siedziby i zasady źródła12. Nie przejawia się ono 
wyłącznie w sferze opodatkowania dywidend. Opodatkowanie dywidend przedsiębiorstw 
międzynarodowych powiązane jest z zadaniami podatku dochodowego w zakresie prze-
ciwdziałania repatriacji kapitału. Ma ono pośrednio zachęcić do reinwestowania zysków 
w spółce zależnej. Instrument ten nie jest zbyt skutecznym bodźcem w pełnieniu takiej 
funkcji. Stawki podatku od dywidend zawarte w ustawie, jak i znajdujące się w umowach 
dwustronnych nie są wysokie i same nie stanowią wystarczającej bariery przed transferem 
dochodów. Ponadto wpływ tego obciążenia może być neutralizowany poprzez wykorzy-
stywanie innych form transferów13. Podatek nie musi pełnić roli zaporowej w sytuacji, gdy 
podmioty gospodarcze nie są zainteresowane natychmiastowym transferem. Opodatkowa-
nie dywidend jest tylko dodatkowym czynnikiem podnoszącym łączny poziom opodatko-

12 Zasada opodatkowania w kraju siedziby określa, że wszystkie dochody podmiotu pochodzące z kraju 
i z zagranicy są opodatkowane podatkiem w kraju macierzystym. W stosunku do dochodów pochodzących 
z zagranicy często stosuje się odłożenie płacenia podatku do momentu, gdy zostaną one transferowane do 
kraju macierzystego. Natomiast w odniesieniu do dochodów podmiotów, które nie mają siedziby na terenie 
danego państwa, stosowana może być zasada źródła, która stanowi, że opodatkowaniu podlegają tylko 
te dochody, które powstają na terenie tego państwa. Systemy podatkowe różnych krajów opodatkowują 
dochody zarówno w oparciu o zasadę źródła, jak i zasadę siedziby (przeznaczenia). Powoduje to takie kon-
sekwencje, że w kraju źródła dochody zostaną opodatkowane zgodnie z zasadą źródła panującą w tym kra-
ju, a następnie całość dochodów spółki łącznie z opodatkowanymi wcześniej dochodami zagranicznymi 
zostanie opodatkowana w kraju siedziby. To powoduje podwójne opodatkowanie i konieczność stosowania 
dodatkowych narzędzi podatkowych, aby je ograniczać.

13 Takie sytuacje zdarzają się zapewne rzadziej, gdy silna jest pozycja państwa, a więc gdy jest ono 
w stanie wyegzekwować swoje należności od podmiotów krajowych i zagranicznych. 
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wania dochodów transferowanych za granicę państwa. Idealnym rozwiązaniem podatko-
wym dla ograniczenia repatriacji zysków byłoby ustalenie bardzo niskich stawek podatku 
dochodowego i bardzo wysokich stawek podatku od dywidend14. Z różnych względów nie 
zawsze jest to możliwe. 

Podwójne opodatkowanie dochodów w przypadku wypłat dywidend sprawia, że czę-
sto ciężar podatkowy realizacji tej formy płatności jest największy. Wypłata dywidend na 
rzecz spółek powiązanych może mieć miejsce, gdy podstawowym źródłem finansowania 
działalności rozwojowej firm międzynarodowych jest kapitał z emisji akcji, a kapitał po-
życzkowy nie pełni funkcji dominującej. W firmach międzynarodowych transfer nadwyżek 
nie musi być realizowany z zysku po opodatkowaniu. Może być dokonany przed opodat-
kowaniem podatkiem dochodowym. Przekazywanie środków przebiegające na poziomie 
kosztów obejmuje przede wszystkim odsetki, opłaty za zarządzanie, opłaty licencyjne 
i inne elementy zmniejszające podstawę opodatkowania poprzez wzrost kosztów uzyska-
nia przychodów. Nadmierne korzystanie z odsetek jako formy transferu zysków jest utrud-
nione przez przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, znajdujące się w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Przepisy te ograniczają transfer odsetek, ale nie nakładają 
barier na transfer płatności licencyjnych i opłat za zarządzanie. Barierą dla nadmiernego 
wykorzystania tych płatności są przepisy ustawowe o cenach transferowych, które mogą 
ograniczyć przepływ środków przekazywanych w tych formach15.

Podsumowanie

W odniesieniu do dywidend wypłacanych za granicę podstawowym problemem po-
datkowym (problemem dla władz fiskalnych), jaki się pojawia, jest fakt, że dywidendy są 
zastępowane przez inne, bardziej korzystne podatkowo dla firm płatności, które często 
pełnią taką jak dywidendy funkcję ekonomiczną. Formy zastępcze mogą być ograniczane 
przez regulacje ustawowe, w tym także przez nakładanie kar, ale wtedy trzeba najpierw 
podmiotom gospodarczym takie celowe działania udowodnić. W celu ujednolicenia wa-
runków fiskalnych dochodów przekazywanych za granicę w formie najdogodniejszej dla 
przedsiębiorstwa można by doprowadzić do wyrównania opodatkowania różnych rodzajów 
transferów przez ustawodawstwo lokalne, co w pewnym stopniu mogłoby ograniczyć in-
strumentalizację sposobów płatności dokonywanych przez podmioty powiązane. Jednak 
takie ujednolicenie, praktycznie nierealne, mogłoby implikować nasilenie niekorzystnych 

14 Por.: Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues. OECD, Paris 1991, 
s. 193.

15 Ceny transferowe są to ceny stosowane między podmiotami powiązanymi w skali krajowej lub mię-
dzynarodowej. Obejmują różne formy płatności, a ich wykorzystanie sprowadza się najczęściej do koncen-
tracji kosztów w krajach o wysokich podatkach i koncentracji dochodów w krajach o niskich podatkach. 
Ich wykorzystanie służy najczęściej, lecz nie zawsze, celom podatkowym. Omawianie tego zagadnienia 
wykracza poza ramy tego opracowania.
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z punktu widzenia państwa tendencji do wykorzystywania innych, obecnie mniej popular-
nych płatności, będących kosztem uzyskania przychodów. 

Reasumując można powiedzieć, że transfer dochodów w postaci dywidend w skali 
międzynarodowej nie jest najbardziej opłacalną podatkowo formą wypłat środków za gra-
nicę. Jednakże w podatku CIT w odniesieniu do transferu do podmiotów mających siedzibę 
na terenie krajów UE warunki podatkowe tych transakcji zostały bardzo złagodzone. Inne 
formy transferu dochodów w wielu sytuacjach mogą okazać się bardziej atrakcyjne, ale ich 
stosowanie zmusza przedsiębiorstwa do dokładnego dokumentowania transakcji, a w razie 
uchybień naraża na konsekwencje finansowe16. Od strony empirycznej zagadnienie to jest 
niezbyt przejrzyste i trudno oszacować wielkość dochodów przekazywanych za granicę 
w innych formach.

W praktyce strategia finansowa firmy międzynarodowej może umożliwiać jej osią-
ganie zbliżonych korzyści finansowych, przez wykorzystanie różnych form transferu do-
chodów17. 

SELECTED DETERMINANTS OF DIVIDEND PAYMENTS 
OF MULTINATIONAL COMPANIES 

Summary

The paper presents selected problems connected with dividend transfer abroad. Dividends are 
one of the forms of distribution of profits inside multinational firm. Multinational firm can move 
profits across borders also by altering their means of financing (not only by manipulating transfer 
prices). Multinationals bear high tax costs of paying dividends. Tax factor is very important in these 
decisions. Instead of paying dividends firms can relocate profits by taking interest deductions in 
high- tax countries. Corporate income tax in Poland, as in other countries, is not neutral in this area. 

16 W Polsce transfer tego typu nie jest obecnie w pełni zablokowany, a przy podejmowaniu bardziej 
radykalnych działań w tym obszarze występowały również obawy przed zniechęcaniem kapitału zagra-
nicznego. Wydaje się jednak, że on sam nie będzie traktował poważnie takiego państwa, w którym nie bę-
dzie musiał respektować istniejących norm prawnych. Zwłaszcza zwiększenie możliwości weryfikacji cen 
transferowych przez organy skarbowe jest uwarunkowane lepszym rozpoznaniem rynków zagranicznych 
przez te podmioty. Jednak współpraca aparatów skarbowych różnych krajów jest często utrudniona przez 
różnicę interesów.

17 Tu głównie korzyści podatkowych. Wykorzystuje się zróżnicowanie systemów podatkowych w po-
szczególnych krajach.
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ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA DYWIDENDY

Wprowadzenie

Artykuł porusza tematykę możliwości wykorzystywania dywidend jako sygnałów 
o sytuacji podmiotu. W literaturze przedmiotu dość powszechnie opisywane jest zjawisko 
pozytywnych reakcji akcjonariuszy na informacje o wypłacie dywidend. Sytuację tę można 
wyjaśnić faktem, że w dywidendach zawarta jest informacja o przewidywaniach zarządu 
o przyszłych przewidywanych wynikach działania. 

Wyniki badań w zakresie sygnalizacyjnej roli dywidend zawarte są dotychczas wy-
łącznie w anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Stwierdzony brak badań w odniesieniu do 
polskiego rynku kapitałowego spowodował, że z praktycznego jak i teoretycznego punk-
tu widzenia ważne jest przeprowadzenie badań empirycznych mających na celu analizę 
związku dywidend z wynikami finansowymi podmiotu. 

Istota hipotezy sygnalizacji dywidend

Informacja wpływa na efektywną alokację zasobów w gospodarce rynkowej poprzez 
fakt, że jest ona wykorzystywana przez podmioty posiadające nadwyżki środków pienięż-
nych w procesie ich lokowania. Informacje są wykorzystywane także przez podmioty dążą-
ce do pozyskania środków na finansowanie realizowanych projektów. W procesie lokowania 
środków normą jest, że menedżerowie dysponują lepszymi informacjami na temat projektu. 
Przyczyn tej różnicy w wiedzy, jak i dostępie do informacji na temat aktualnej i przewidy-
wanej sytuacji podmiotu upatrywać należy w rozdzieleniu własności od zarządzania oraz 
zmniejszeniu znaczenia właścicieli w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 

Stąd też instytucje publiczne funkcjonujące w gospodarce rynkowej zobowiązane są 
do tworzenia warunków do ujawniania wiarygodnych informacji, w szczególności tych bę-
dących dostępnych menedżerom, a niedostępnych społeczności inwestorskiej. Jest wiele 
form przekazywania informacji rynkowi finansowemu przez menedżerów. Jedną z tych 
form jest publikowanie sprawozdań finansowych1. W przypadku podmiotów notowanych 

1 Zasady ogłaszania sprawozdań finansowych reguluje rozdział 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości. DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
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na giełdzie papierów wartościowych dodatkowo dotyczy to publikowania raportów bieżą-
cych i raportów okresowych2. 

Menedżerowie realizując obowiązek publikowania informacji o spółce często trak-
tują to jako możliwość kształtowania sposobu postrzegania spółki przez inwestorów. Bo-
wiem postrzeganie spółki przez społeczność inwestycyjną jest dla przedsiębiorstwa istotne 
z punktu widzenia chociażby powodzenia nowej emisji akcji czy obligacji. Z tego względu 
menedżerowie nie tylko wypełniają ustawowe obowiązki, ale często też mają motywację 
do dobrowolnego ujawniania dodatkowych informacji w celu redukowania asymetrii infor-
macyjnej. W tym celu wykorzystywane są także inne formy niż sprawozdania finansowe, 
raporty bieżące czy okresowe. Tymi innymi formami komunikowania się z rynkiem jest 
podejmowanie określonych działań związanych z obecnością na rynku kapitałowym np.: 
emitowanie czy też wykup akcji, emitowanie obligacji, wypłata dywidend. Działania te są 
traktowane przez społeczność inwestycyjną jako sygnały o obecnych i przyszłych perspek-
tywach działania podmiotu świadomie wysyłane przez menedżerów. 

Dalsza część pracy koncentrować się będzie na dywidendach jako sygnałach wy-
syłanych przez menedżerów. Przesłanką badań nad hipotezą sygnalizacji dywidend było 
spostrzeżenie, że rynki finansowe pozytywnie reagują wzrostem cen akcji na wzrost dy-
widend. Jako pierwszy spostrzeżenia tego dokonał Lintner, który zauważył, że firmy tyl-
ko wtedy zwiększają dywidendy kiedy menedżerowie wierzą, że dochody permanentnie 
wzrosły3. Następnie Modigliani i Miller budując model polityki dywidend w warunkach 
doskonałego rynku kapitałowego zasugerowali, że dywidendy mogą przewodzić informacje 
o przyszłych przepływach pieniężnych, jeśli rynek kapitałowy nie jest doskonały4.

Jako pierwszy wyjaśnienie polityki dywidend oparte na asymetrii informacyjnej sfor-
mułował Bhattacharya5. Do znanych opracowań teoretycznych hipotezy sygnalizacji dywi-
dend zaliczyć też można opracowania Millera i Rocka6 oraz Johna i Williamsa7. Wspólną 
cechą tych opracowań jest uznanie, że ze względu na fakt, że menedżerowie mają pełniejsze 
informacje o sytuacji spółki, to swoją wiedzę sygnalizują rynkowi poprzez decyzje doty-

2 Regulowane jest to Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie in-
formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. DzU nr 209, 
poz. 1744, które jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. DzU nr 184, poz. 1539.

3 J. Lintner: Optimal Dividends and Corporate Growth under Uncertainty. „Quarterly Journal of Eco-
nomics” 1956, nr 78.

4 M.H. Miller, F. Modigliani: Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. „Journal of 
Business” 1961, nr 34.

5 S. Bhattacharya: Imperfect Information, Dividend Policy, and the Bird in the Hand Fallady. „Bell Jou-
rnal of Economics” 1979, vol. 10 oraz S. Bhattacharya: Nondissipative Signaling Structures and Dividend 
Policy. „The Quarterly Journal of Economics” 1980, vol. 95. 

6 M. Miller, K. Rock: Dividend Policy under Asymmetric Information. „The Journal of Finance” 1985, 
vol. 40.

7 K. John, J. Williams: Dividends, Dilution and Taxes: A Signaling Equilibrium. „Journal of Finance” 
1985, vol. 40.
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czące poziomu dywidend. Im lepsze informacje o sytuacji spółki, tym wyższe dywidendy8. 
Sygnały w postaci działań mają więcej wiarygodności niż słowo mówione lub publicznie 
dostępne informacje. Z ich analiz wynika, że zwiększanie dywidend jest postrzegane jako 
pozytywny sygnał, komunikujący społeczności inwestycyjnej, że firma ma silną przyszłość 
i może pozwolić sobie na zwiększenie wydatków pieniężnych. 

Hipoteza zawartości informacyjnej dywidend w świetle badań empirycznych

Hipoteza sygnalizacji dywidend zawiera ważne implikacje, które w przeszłości były 
wielokrotnie przedmiotem analiz teoretycznych i były testowane empirycznie. Do najważ-
niejszych implikacji hipotezy sygnalizacji dywidend zaliczyć można następujące stwier-
dzenia:

– zmiany dywidend wiążą się ze zmianami w przyszłych dochodach w tym samym 
kierunku,

– zmianom dywidend towarzyszy zmiana kursu akcji w tym samym kierunku.
Z powyższych implikacji wynikają dwa obszary analiz:
1) obszar traktowania dywidendy przez menedżerów jako sygnału o dochodach, wów-

czas koniecznym jest stworzenie przez menedżerów trwałych powiązań między 
dochodami firmy a dywidendą;

2) obszar traktowania dywidendy przez inwestorów jako sygnału o dochodach, wów-
czas koniecznym jest dostrzeganie przez inwestorów związku między dochodami 
przedsiębiorstwa a dywidendą.

Aby menedżerowie i akcjonariusze mogli traktować dywidendę jako sygnał o przy-
szłych dochodach, podmioty gospodarcze winny nadać dywidendom określoną zawartość 
informacyjną (information content hypothesis). Chodzi o to by powiązać dywidendy z tymi 
czynnikami, o poziomie których firmy chcą wysyłać sygnały. Jeżeli dywidendy mają syg-
nalizować zyski to menedżerowie, podejmując decyzje o poziomie dywidendy, powinni ją 
powiązać z poziomem zysków. Istnienie tego związku (posiadanie przez dywidendy za-
wartości informacyjnej) jest warunkiem koniecznym dla zaistnienia sygnalizacyjnej roli 
dywidend na rynku kapitałowym i oddziaływania na zachowania inwestorów.

Hipoteza zawartości informacyjnej dywidend była przedmiotem wielu badań empi-
rycznych. Jednak wyniki tych analiz nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie teore-
tycznych rozważań, zakładających, że wzrost dywidendy jest pozytywnie skorelowany ze 
wzrostem w przyszłych dochodach. Najważniejsze wyniki badań zestawić można w trzy 
następujące grupy: 

8 Zgodnie ze spostrzeżeniami Lintnera zależność ta nie zachodzi w drugą stronę, to znaczy, że pogor-
szenie perspektyw nie przekłada się na zmniejszenie dywidend, ponieważ menedżerowie mają tendencję 
do wygładzania (smooth) poziomu dywidend i niechętnie decydują się na obniżanie dywidend. Oznacza to, 
że dywidendy wykazują znacznie mniejsze wahania niż zyski. 



142 Elżbieta Maria Wrońska

1) badania Wattsa9, Gonedesa10 i Penmana11, którzy stwierdzili istnienie pozytywnej 
ale niskiej zależności między dywidendami a przyszłymi wynikami;

2) analizy Healy’ego i Palepu12, którzy zauważyli istnienie pozytywnej i silnej zależ-
ności między dywidendami i przyszłymi zyskami;

3) badania Benartziego, Michaely’ego i Thalera13, którzy zauważyli, że dywidendy 
rosły jako skutek wzrostu zysków w przeszłości, ale nie byli w stanie stwierdzić 
związku między wzrostem dywidend i wzrostem przyszłych zysków. 

Dotychczasowe analizy teoretyczne wskazują na istotną rolę dywidend w procesie 
komunikowania się spółki z rynkiem kapitałowym. W tym kontekście niejednoznaczność 
wyników badań empirycznych w zakresie sygnalizacyjnej roli dywidend skłoniły autorkę 
niniejszego opracowania do zbadania zawartości informacyjnej dywidend w warunkach 
polskich.

Empiryczna weryfikacja hipotezy zawartości informacyjnej dywidend 
w warunkach polskich

Przedmiotem analiz dla potrzeb niniejszego opracowania jest określenie związku 
między dywidendami a różnymi miarami efektów działania (zyskiem netto, zyskiem opera-
cyjnym, przepływami pieniężnymi netto, operacyjnymi przepływami pieniężnymi netto).

Przeprowadzone badania i ich wyniki pozwolą stwierdzić czy istnieje związek mię-
dzy dywidendami a dochodami. Pozwoli to stwierdzić, czy dywidendy posiadają zawartość 
informacyjną i czy mogą być wykorzystywane przez menedżerów i jednocześnie traktowa-
ne przez inwestorów jako sygnał o dochodach. 

Badaniami objęto spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Do badań dobrano 8 podmiotów reprezentujących branżę chemiczną zgodnie z klasy-
fikacją przyjętą przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy doborze spółek 
kierowano się kryterium konieczności zapewnienia danych finansowych ze sprawozdań 
finansowych badanych spółek w analizowanym okresie 2002–2007.

Badając zależność między dywidendami a uzyskiwanymi przez badane podmioty 
wynikami, w pierwszej kolejności dokonano analizy zależności między dywidendą wypła-
caną w danym roku z zysku roku poprzedniego a wynikami uzyskiwanymi w roku wypłaty 
dywidendy. Ujęcie takie uwzględnia opóźnienie czasowe wypłat dywidend w stosunku do 

9 R. Watts: The Information Content of Dividend. „Journal of Business” 1973, vol. 46.
10 N.J. Gonedes: Corporate Signaling, External Accounting and Capital Market Equilibrium: Evidence 

on Dividends, Income, and Extraordinary Items. „Journal of Accounting Research” 1978, vol. 16.
11 S.H. Penman: The Predictive Content of Earnings Forecasts and Dividends. „Journal of Finance” 

1983, vol. 38.
12 P.M. Healy, K.G. Palepu: Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. 

„Journal of Financial Economics” 1988, vol. 21.
13 S. Benartzi, R. Michaely, R. Thaler: Do Changes in Dividends Signal the Future or the Past. „Journal 

of Finance” 1997, vol. 52. Por. także S. Benartzi, G. Grullon, R. Michaely, R. Thaler: Changes in Dividends 
(Still) Signal the Past, working paper, Cornell University, 2002.
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roku obrotowego, w którym generowany jest wynik finansowy, będący podstawą ustalenia 
wysokości dywidendy. Istnieje więc możliwość, że podejmując decyzję o wypłacie dywi-
dendy, menedżerowie jej wysokość będą w większym stopniu wiązać z wynikami bieżące-
go roku obrotowego niż z wynikami zamkniętego roku obrotowego. 

Następnie dokonano analizy zależności między dywidendą a wynikami uzyskiwa-
nymi w roku następnym w stosunku do roku wypłaty dywidendy. Ujęcie takie uwzględ-
nia możliwość, że podejmując decyzję o wypłacie dywidendy, menedżerowie jej wysokość 
będą w większym stopniu wiązać z oczekiwanymi wynikami następnego roku obrotowego 
niż z wynikami zamkniętego roku obrotowego czy też bieżącego. 

W następnej kolejności dokonano analizy zależności między dywidendą a wynikami, 
będącymi podstawą ustalenia wysokości dywidendy. Ujęcie takie uwzględnia możliwość, 
że podejmując decyzję o wypłacie dywidendy, menedżerowie jej wysokość będą w więk-
szym stopniu wiązać z wynikami zamkniętego roku obrotowego. 

Jako ostatnią przeprowadzono analizę zależności między dywidendą a wynikami 
z roku poprzedzającego w stosunku do roku będącego podstawą ustalenia wysokości dywi-
dendy. Ujęcie takie uwzględnia możliwość, że podejmując decyzję o wypłacie dywidendy, 
menedżerowie jej wysokość będą w większym stopniu wiązać z wynikami osiągniętymi 
dwa lata przed rokiem wypłaty dywidendy. 

Poziomy wskaźników korelacji między dywidendą a różnymi miarami wyników fi-
nansowych dla całej badanej próby zostały zaprezentowane w tabeli 1. 

Tabela 1

Wskaźniki korelacji między dywidendami a miarami efektów działania

Wyniki uzyski-
wane w roku wy-
płaty dywidendy

Wyniki uzyskiwane 
w roku następnym 

w stosunku do roku 
wypłaty dywidendy

Wyniki z roku 
poprzedzające-
go rok wypłaty 

dywidendy

Wyniki sprzed 
dwu lat w stosun-
ku do roku wypła-

ty dywidendy
Zysk netto 0,175 0,106 0,892 –0,036
Zysk operacyjny 0,258 –0,519 0,938 0,227
Przepływy pie-
niężne netto –0,769 0,527 –0,557 0,746

Operacyjne prze-
pływy pieniężne 0,050 0,755 0,662 –0,46

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych finansowych dla badanych spółek.

Z wyżej zaprezentowanych wskaźników analizy zależności między dywidendą wy-
płacaną w danym roku z zysku roku poprzedniego a wynikami uzyskiwanymi w roku wy-
płaty dywidendy wynika, że dla badanej grupy podmiotów najsilniejszy związek zachodzi 
między dywidendą a przepływami pieniężnymi netto. Przy czym związek ten w przypadku 
badanych podmiotów ma charakter ujemny, co oznacza, że zwiększenie wypłaty dywidend 
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zmniejsza poziom przepływów pieniężnych netto. Jest to o tyle naturalne, że wypłata dywi-
dend dokonywana jest właśnie w danym roku i zmniejsza środki pieniężnego tego roku. 

Dla analizy zależności między dywidendą a wynikami uzyskiwanymi w roku następ-
nym w stosunku do roku wypłaty dywidendy wynika, że w przypadku badanych podmio-
tów branży chemicznej najsilniejszy związek zachodzi między dywidendą a operacyjny-
mi przepływami pieniężnymi oraz przepływami pieniężnymi netto. Może to oznaczać, że 
menedżerowie analizowanych spółek wypłacając w danym roku dywidendę w większym 
stopniu uwzględniają możliwości generowania środków pieniężnych z działalności opera-
cyjnej w roku następującym po wypłacie dywidendy. Zauważyć też należy silną, ale ujem-
ną zależność między dywidendami a zyskiem operacyjnym jaka występuje w przypadku 
badanych podmiotów. 

We wszystkich analizowanych przypadkach spółek branży chemicznej dla zależności 
między dywidendą a wynikami będącymi podstawą ustalenia wysokości dywidendy wy-
stępuje silny związek, co oznacza, że na poziom dywidendy w dużym stopniu wpływają 
wyniki roku, po zakończeniu którego dywidenda jest wypłacana. Zauważyć jednak należy, 
że w przypadku związku między dywidendą a przepływami pieniężnymi netto dla bada-
nych podmiotów zależność ta ma charaktery ujemny, podczas gdy w przypadkach pozosta-
łych relacji występuje zależność dodatnia. 

Z analizy dotyczącej wyników uzyskiwanych przez badane przedsiębiorstwa sprzed 
dwu lat w stosunku do momentu wypłaty dywidendy wynika, że występuje silny dodatni 
związek między dywidendami a przepływami pieniężnymi netto występującymi dwa lata 
przed wypłatą dywidendy. 

Podkreślić należy, że w badanej grupie najwięcej wskaźników korelacji wskazujących 
swych poziomem na silną zależność odnosi się do sytuacji gdy badany jest związek między 
dywidendą a wynikami będącymi podstawą jej ustalenia (tj. roku poprzedniego w stosunku 
do roku wypłaty). Oznacza to, że w przypadku badanych podmiotów dywidendy zawierają 
w sobie informacje o przeszłych wynikach i mogą być wykorzystane jako sygnał tylko tych 
wyników. W tym kontekście wydaje się prawdziwe stwierdzenie Miller’a „dividends are 
better described as lagging earnings than as leading earnings”14.

Podsumowanie

Przesłanką badań nad hipotezą sygnalizacji dywidend było spostrzeżenie, że rynki 
finansowe pozytywnie reagują wzrostem cen akcji na wzrost dywidend. Wspólną cechą 
analiz teoretycznych dotyczących hipotezy sygnalizacyjnej dywidend jest uznanie, że ze 
względu na fakt, że menedżerowie mają pełniejsze informacje o sytuacji spółki, to swoją 
wiedzę sygnalizują rynkowi poprzez decyzje dotyczące poziomu dywidend. 

14 M. Miller: The information content of dividends. W: Macroeconomics: Essays in Honor of Franco 
Modigliani. Red. J. Bessons, R. Dornbush and S. Fischer. MIT Cambridge 1987.
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Jednak aby menedżerowie i akcjonariusze mogli traktować dywidendę jako sygnał 
o przyszłych dochodach, podmioty gospodarcze winny nadać dywidendom określoną za-
wartość informacyjną (information content hypothesis), czyli powiązać dywidendy z tymi 
czynnikami, o poziomie których chcą wysyłać sygnały. Hipoteza zawartości informacyjnej 
dywidend była przedmiotem wielu badań empirycznych. Jednak wyniki tych analiz nie po-
zwalają na jednoznaczne potwierdzenie teoretycznych rozważań, zakładających, że wzrost 
dywidendy jest pozytywnie skorelowany ze wzrostem w przyszłych dochodach. 

Niejednoznaczność wyników badań empirycznych w świetle teoretycznego sformu-
łowania hipotezy sygnalizacyjnej dywidend skłoniły autorkę niniejszego opracowania do 
zbadania zawartości informacyjnej dywidend w warunkach polskich. Przedmiotem analiz 
dla potrzeb niniejszego opracowania jest określenie związku między dywidendami a róż-
nymi miarami efektów działania (zyskiem netto, zyskiem operacyjnym, przepływami pie-
niężnymi netto, operacyjnymi przepływami pieniężnymi netto). Badaniami objęto 8 spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Podkreślić należy, że dla badanej grupy podmiotów najwięcej wskaźników korelacji 
wskazujących swych poziomem na silną zależność odnosi się do sytuacji gdy badany jest 
związek między dywidendą a wynikami będącymi podstawą jej ustalenia (tj. roku poprzed-
niego w stosunku do roku wypłaty). Oznacza to, że w przypadku badanych podmiotów 
dywidendy zawierają w sobie informacje i są to informacje o przeszłych wynikach. Ozna-
cza to, że w tych spółkach dywidendy mogą być wykorzystane wyłącznie jako sygnały 
przeszłych wyników finansowych. 

THE INFORMATION CONTENT OF DIVIDEND

Summary

This paper surveys the subject of signaling hypothesis of dividend. The theoretical analysis 
indicates that changes in dividend policy are triggered by the firm’s need to signal their perspective 
and prospect financial outcome to the capital market. If managers know more about the true value 
of their firm, dividends can be used to convey that information to the market. Empirical evidence 
suggests that the dividend signaling hypothesis is not so obvious. The relation between dividend and 
subsequent earnings is ambiguous. 

The author of this paper examined 8 Polish firms to calculate coefficient ratio between dividend 
and earnings (net profit, operating profit, net cash flow, operating cash flow). This gave grounds to 
state that in the case of analysed companies there is no positive relation between dividend and future 
earnings. However, there is strong evidence that dividend contain information about past earning. It 
seems to be a lot of truth in Miller’s statement that „dividends are better described as lagging earnings 
than as leading earnings”.
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Istota wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw w Polsce zaczęła się na dobre wraz ze zmianą systemu spo-
łeczno-politycznego w 1990 roku i wprowadzeniem reguł gospodarki rynkowej. Rozpoczę-
ta wówczas prywatyzacja zakładała sprzedaż lub wydzierżawienie prywatnym inwestorom 
występujących we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstw państwowych. Transakcje pry-
watyzacyjne były poprzedzone wyceną tych podmiotów w celu ustalenia ceny sprzedaży1.

Po przejściu kilku fal prywatyzacji wycena przedsiębiorstw zaczęła odgrywać co-
raz większą rolę w odniesieniu do podmiotów prywatnych. Chodzi o transakcje kupna 
i sprzedaży firm oraz określonych pakietów ich akcji (udziałów), podnoszenie kapitału, fu-
zje i przejęcia, podziały firm i inne sytuacje, w których wycena jest wskazana, a niekiedy 
prawnie wymagana.

Angielski termin business valuation określa się jako akt, proces, czynność określania 
wartości przedsiębiorstwa lub kapitału własnego. W Polsce przyjęto określenie „wycena 
przedsiębiorstw”, które oznacza proces szacowania wartości kapitału własnego. Może to 
być wycena całości kapitału własnego, jak i określonego pakietu akcji/udziałów. W tym 
drugim przypadku mamy do czynienia z wyceną pakietów kontrolnych oraz wyceną pakie-
tów mniejszościowych.

W Polsce wycena przedsiębiorstw nie jest prawnie uregulowana. Zakłada się, że regu-
latorem jest rynek i ogólnie przyjęte „dobre praktyki”. Są oczywiście dobre strony takiego 
rozwiązania (wolna konkurencja), aczkolwiek można też mówić o pewnych zagrożeniach, 
przejawiających się przede wszystkim w niskiej jakości wycen. Cierpi na tym wiarygod-
ność uzyskiwanych wyników, a to może oznaczać podejmowanie nieracjonalnych, a często 
po prostu błędnych decyzji. W związku z tym wprowadzenie pewnych standardów w tym 
zakresie wydaje się być w pełni uzasadnione. Wypracowanie i wdrożenie do polskiej prak-

1 Problematyka wyceny przedsiębiorstw w Polsce poruszana jest w wielu pracach. Zob. np.: U. Mali-
nowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001; E. Mączyńska: Metody 
wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, War-
szawa 1994; Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania. Red. R. Borowiecki. TWIG-
GER, Warszawa 1995.
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tyki standardów wyceny przedsiębiorstw leży przede wszystkim w interesie użytkowni-
ków wycen, którzy mają prawo oczekiwać wiarygodnych, rzetelnych, zgodnych z najlepszą 
praktyką światową wycen. Tylko takie wyceny dają możliwość podejmowania racjonalnych 
decyzji inwestycyjnych.

Standardy wyceny przedsiębiorstw

W USA wycena przedsiębiorstw rozwinęła się do tego stopnia, że standardy wyce-
ny przedsiębiorstw zostały nie tylko opracowane, ale i w pełnym zakresie wdrożone do 
praktyki, czego dowodzi szerokie odwoływanie się do nich przez sądy, urzędy skarbowe, 
prawników, pośredników, doradców, właścicieli, wierzycieli i innych uczestników obrotu 
gospodarczego. Początki standardów wyceny w USA sięgają 1950 roku i były naturalną 
odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktykę. To, że standardy wyceny najpierw po-
jawiły się właśnie w USA nie może dziwić, był i nadal jest to bowiem największy rynek 
świata, na którym dokonuje się najwięcej transakcji kupna-sprzedaży firm i ich części. 
W USA znaczenie rynków kapitałowych w gospodarce jest zdecydowanie większe niż np. 
w Europie czy Azji.

W istocie wszystkie wyceny mogą być przedmiotem krytycznej oceny i często są kon-
testowane. Podmiotem kontestującym może być urząd skarbowy, strony transakcji, krewni 
stron transakcji, inni akcjonariusze i udziałowcy, wierzyciele itp.

W USA „Jednolite standardy zawodowej praktyki wyceny” (Uniform Standards of 
Professional Appraisal Practice – USPAP) są uważane za zestaw zawodowych standardów 
odpowiednich do każdej wyceny – niezależnie od tego czy dotyczy nieruchomości, rucho-
mości, przedsiębiorstwa, udziałów w przedsiębiorstwie czy też aktywów niematerialnych. 
USPAP są wydawane przez Radę Standardów Wyceny (Appraisal Standards Board – ASB) 
wchodzącą w skład Fundacji Wyceny (Appraisal Foundation), która jest edukacyjną or-
ganizacją non-profit utworzoną w 1987 roku. Celem Fundacji Wyceny jest wzmacnianie 
i rozwijanie profesjonalizmu w zakresie wyceny poprzez ustanowienie i promowanie stan-
dardów i kwalifikacji dotyczących wyceny. Stosownie do misji przyjętej przez Fundację 
Wyceny, „Rada Standardów Wyceny upowszechnia ogólnie akceptowane standardy wyce-
ny”. Rada Standardów Wyceny corocznie (zwykle w listopadzie) wydaje zaktualizowaną 
wersję USPAP.

W Kanadzie od 1971 roku działa The Canadian Institute of Chartered Business Valu-
ators – organizacja licząca ponad 1200 członków. Organizacja wypracowała własny stan-
dard wyceny firm. Rozwiązania kanadyjskie są bardzo zbliżone do amerykańskich.

W Wielkiej Brytanii od 1996 roku istnieje stowarzyszenie pod nazwą The Society of 
Share and Business Valuers (SSBV), będące forum wymiany doświadczeń i instytucją szko-
leniową dla członków i kandydatów. Zapewnia klientom dostęp do najlepszych profesjonali-
stów z obszaru wyceny firm. Tzw. pełni członkowie należą do najbardziej doświadczonych 
praktyków zajmujących się wyceną udziałów i akcji. Stowarzyszenie nie ustanowiło jednak 
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własnych standardów wyceny przedsiębiorstw. Na Wyspach pojawiają się jednak od czasu 
do czasu głosy wskazujące na potrzebę wypracowania krajowych standardów wyceny firm, 
które doprowadziłyby do poprawy jakości wycen, ograniczenia dowolności w zakresie me-
todyki i zwiększenia wiarygodności wyników wycen.

Pośrednio wyceną przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii zajmują się także inne specjal-
istyczne organizacje zawodowe, m.in. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), In-
stitute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Taxation. Brytyjczycy powszechnie 
korzystają również z doświadczeń i standardów amerykańskich, kanadyjskich oraz – co 
ciekawe – hongkongskich i nowozelandzkich.

W Polsce od 2004 roku istnieje Polskie Stowarzyszenie Biegłych w Dziedzinie Wycen 
Przedsiębiorstw. Jest to organizacja zawodowa zrzeszająca osoby czynnie zajmujące się 
problematyką wycen podmiotów gospodarczych. Stworzona przez osoby z firm konsultin-
gowych, nie zdołała jak dotąd wypracować powszechnie obowiązujących standardów. Jest 
jednak ciekawą i cenną inicjatywą promującą dobre praktyki w zakresie wyceny przedsię-
biorstw. Z deklaracji znajdującej się na stronie internetowej Stowarzyszenia można dowie-
dzieć się, że „organizacja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane w związku 
z dynamicznym rozwojem polskiego rynku kapitałowego, który od początkowej fazy inwe-
stycyjno-prywatyzacyjnej przeszedł już do bardziej zaawansowanego stadium wtórnego 
obrotu papierami wartościowymi, związanego zarówno z procesami konsolidacji w jednych 
sektorach, jak i z decyzjami o dezinwestycji w innych działach gospodarki”2.

Zimą 2008 roku inicjatywę opracowania minimalnych wymagań dotyczących wyce-
ny przedsiębiorstw podjęła Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
Nota Interpretacyjna nr 5 (NI5) poświęcona tej kwestii powinna ujrzeć światło jeszcze 
w 2009 roku. Nie będzie to jednak klasyczny standard wyceny przedsiębiorstw, ale raczej 
specyfikacja minimalnych wymagań w zakresie wyceny, które należy spełnić. Wspomnia-
na nota, która jest adresowana do rzeczoznawców majątkowych, nie będzie poruszała wielu 
kluczowych wątków metodycznych odnoszących się do wyceny przedsiębiorstw. Postępo-
wanie zgodne z zapisami NI5 będzie stanowiło warunek konieczny, ale nie wystarczający 
dokonania poprawnej wyceny przedsiębiorstwa lub określonego pakietu jego akcji/udzia-
łów. Celem noty jest uporządkowanie rynku wycen firm dokonywanych przez rzeczoznaw-
ców majątkowych, poprawa jakości i podniesienie wiarygodności wycen przedsiębiorstw.

Pozycja zawodowa analityka ds. wyceny przedsiębiorstw

Pojawia się w tym miejscu kwestia określenia zawodu wykonywanego przez tych, 
którzy dokonują wyceny przedsiębiorstw. W USA bez większych problemów używane są 

2 http://www.paba.org.pl/company.html.
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zamiennie m.in. następujące określenia tej profesji: business appraiser, business valuation 
analyst, certified valuation analyst, business valuator.

W praktyce amerykańskiej występuje duża różnorodność certyfikatów oferowanych 
przez różne organizacje zrzeszające osoby zajmujące się profesjonalnie wyceną przedsię-
biorstw. Amerykańskie Stowarzyszenie Wyceniających (ASA) nadaje trzy uprawnienia 
w zakresie wyceny przedsiębiorstw: Accredited Member (AM), Accredited Senior Appra-
iser (ASA), Master Gemologist Appraiser® oraz Fellow (FASA).

Organizacja Certyfikat 
zawodowy Krótki opis wymagań

American Society 
of Appraisers

AM – Accredited 
Member

Ukończony licencjat (college degree), 2 lata praktyki 
w zakresie wyceny, ukończone 4 kursy i zdany egzamin, 
przedłożone i zaakceptowane raporty z wyceny

ASA – Accredited 
Senior

Spełnienie wymogów wymienionych powyżej plus dodat-
kowe 3 lata praktyki w zakresie wyceny

FASA – Fellow Spełnienie wymogów wymienionych powyżej plus 
pozytywny wynik głosowania Kolegium Stowarzyszenia 
(the College of Fellows) na podstawie wykazanych osiąg-
nięć w zawodowych i organizacyjnych

Institute of Busi-
ness Appraisers

CBA – Certified 
Business Appra-
iser

Ukończony licencjat (college), ukończony 1 kurs i zdany 
egzamin, przedłożone i zaakceptowane 2 raporty z wyce-
ny, zakończone co najmniej dwie wyceny firm

MCBA – Master 
Certified

Spełnienie wymogów wymienionych powyżej plus 10 lat 
praktyki w zakresie wyceny, udokumentowane publikacje 
lub wykłady oraz referencje od 4 innych CBAs (Dyplo-
mowanych Analityków ds. Wyceny Przedsiębiorstw)

FIBA - Fellow Spełnienie wymogów wymienionych powyżej plus pozy-
tywny wynik głosowania Kolegium Stowarzyszenia (the 
College of Fellows) na podstawie wykazanych osiągnięć 
w zawodowych i organizacyjnych

National Asso-
ciation of Certified 
Valuation Analysts

AVA – Accredited 
Valuation Analyst

Dyplom w zakresie biznesu (business degree), zdanie 
egzaminów na analityków, 2 lata praktyki lub przeprowa-
dzenie co najmniej wycen przedsiębiorstw

CVA – Certified 
Valuation

Ukończony licencjat (college degree), ukończony 1 kurs 
i zdany egzamin, musi posiadać dyplom CPA (biegłego 
rewidenta)

American Institute 
of Certified Public 
Accountants

ABV - Accredi-
ted in

Członek AICPA z licencją CPA Business Valuation (bie-
głego rewidenta w zakresie wyceny biznesu), zdany jed-
nodniowy egazmin, udział 10 wycenach przedsiębiorstw

The Canadian 
Institute of Char-
tered Business 
Valuators

CBV – Char-
tered Business 
Valuator

Ukończony licencjat (college degree), ukończone 6 kur-
sów z zakresu wyceny i zdane egzaminy, łącznie co naj-
mniej 1500 godzin zrealizowanych w pracach w zakresie 
wyceny 

FCBV – Fellow Spełnienie wymogów wymienionych powyżej plus pozy-
tywny wynik głosowania członków Stowarzyszenia

Wyceną przedsiębiorstw zajmują się również posiadacze dyplomu CFA (Chartered Fi-
nancial Analyst), a także biegli rewidenci z różnymi stopniami zawodowymi (np. ACCA).
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Stopnie sformalizowania wyceny przedsiębiorstw

W praktyce wycena jest przeprowadzana z wielu różnych powodów i pełni kilka waż-
nych funkcji. Konsekwencją tego jest różny stopień sformalizowania dokonywanych sza-
cunków wyceny. W amerykańskiej praktyce wyceny wyróżnia się trzy rodzaje wycen3:

1) pełną wycenę (appraisal),
2) ograniczoną wycenę (limited appraisal),
3) szacunkową wycenę (calculation).
Wyceny te różnią się zakresem, szczegółowością i stopniem sformalizowania. W lite-

raturze przedmiotu najczęściej spotyka się podział na wyceny formalne i nieformalne. Nie-
którzy autorzy wyróżniają jeszcze jeden rodzaj wycen – tak zwane wyceny oficjalne, które 
w podanej klasyfikacji mieszczą się w grupie wycen formalnych4. Można więc przyjąć, 
że wszystkie wyceny przedsiębiorstw dadzą się zakwalifikować do jednej z następujących 
grup:

– szacunki nieformalne,
– szacunki sformalizowane,
– szacunki oficjalne.
Pierwszy rodzaj szacunków jest stosowany przez spółki, banki, firmy konsultingowe 

lub inne zainteresowane podmioty dla celów czysto informacyjnych. Wyceny te mogą, ale 
nie muszą, być podbudowane odpowiednimi analizami. Szacunki nieformalne nie pociąga-
ją za sobą konieczności sporządzenia pisemnego raportu. Jest to typowy szacunek dla pod-
miotów, które pragną zbadać korzyści wynikające z przejęcia, nawet czysto hipotetycznie, 
lub dla tych, które pragną zebrać wszystkie dostępne informacje w celu wzmocnienia siły 
własnych argumentów w ramach przygotowań do negocjacji związanych z przejęciem lub 
sprzedażą przedsiębiorstwa oraz chcą określić granice wyznaczone przez ceny, powyżej 
których już się nie opłaca sprzedaż lub przejęcie.

Duże grupy kapitałowe, instytucje ubezpieczeniowe i banki często dysponują włas-
nymi wyspecjalizowanymi biurami analiz odpowiedzialnymi za przeprowadzanie wycen. 
Korzystanie z pomocy wykwalifikowanych analityków z zewnątrz w czasie przygotowań 
bądź w trakcie prowadzenia pertraktacji nie jest jednak niczym niezwykłym. Dodatkowe 
szacunki wartości umożliwiają zawężenie obszaru niepewności wynikającego z różnych 
założeń i odmiennych podejść do wyceny.

Oceny sformalizowane są zawsze przeprowadzane przez profesjonalnych analityków 
i prezentowane w postaci raportu. Taki raport składa się z pewnych stałych elementów 
i musi zawierać między innymi przedmiot, cel i datę wyceny, źródła wykorzystanych infor-

3 Podział ten znalazł się w standardzie wyceny biznesu Amerykańskiego Stowarzyszenia Analityków 
ds. Wyceny (ASA). Por. ASA Business Valuation Standards. BVS-I, General Requirements for Develop-
ing a Business Valuation. American Society of Appraisers, The Business Valuation Committee, Herndon 
2008, s. 6.

4 Zob. L. Guatri: The Valuation of Firms. Blackwell, Cambridge 1996, s. 187.
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macji, uzasadnienie zastosowanych metod i dokonanych wyborów (wraz z podaniem prze-
słanek), sposób przeprowadzenia obliczeń oraz zestawienie ostatecznych wyników wraz 
z interpretacją5. Szacunki formalne są przeprowadzane dla celów informacyjnych bądź za-
chowania ostrożności (precautionary purposes). Istotę tych ostatnich wyjaśniają poniższe 
przykłady6.

W przypadku fuzji dwóch spółek dokonywanej przez przyłączenie spółki giełdowej A 
do spółki giełdowej B konieczne jest określenie współczynnika zamiany akcji (exchange of 
shares ratio). Powszechną praktyką jest powierzanie prac nad określeniem tego współczyn-
nika odpowiednim ekspertom. W ten sposób menedżerowie bronią się przed możliwością 
wyniknięcia sporów na tle wyceny bądź przed powstaniem konfliktu interesów (może się 
on pojawić wówczas, gdy spółka przejmująca kontroluje przejmowaną)7.

Zabezpieczająca funkcja wyceny (dokonywanej przez ekspertów) jest szczególnie wi-
doczna w przypadku przesunięć udziałów z jednej spółki do drugiej w ramach tej samej 
grupy. Wówczas brak pertraktacji z prawdziwego zdarzenia (własność taka sama w odnie-
sieniu do obydwu spółek) skłania menedżerów zarządzających zainteresowanymi spółkami 
do opierania się na szacunkach dotyczących właściwej ceny, które są przeprowadzane przez 
analityków zewnętrznych.

Niekiedy sformalizowane wyceny są składane przez odpowiedzialnych za nie anality-
ków pod przysięgą. Zatem przyjmują oni na siebie określone prawem zobowiązania w razie 
wystąpienia błędów. Jednak w praktyce etyka zawodowa i dbałość analityków o swoje do-
bre imię i reputację znaczą więcej niż takie formalnoprawne zobowiązania.

Szacunki oficjalne są wiążące dla zainteresowanych stron i wywołują dokładnie okreś-
lone skutki prawne. Istnieją różne rodzaje omawianych szacunków. Na przykład we Wło-
szech do najbardziej rozpowszechnionych należą następujące8:

a) szacunki oficjalne (ekspert jest wyznaczany przez przewodniczącego składu sę-
dziowskiego) odnoszące się do wyceny jednostek biznesowych, na przykład przed-
siębiorstw bądź zakładów/oddziałów, które zostaną odłączone od jednej spółki 
i przyłączone do drugiej; wówczas dokonanie szacunku oficjalnego jest obligato-
ryjne, a wyniki wiążące; podobne sytuacje odnoszą się do szacunków związanych 
z nabyciem spółki cywilnej i przejęciem aktywów przez założycieli; w obu przy-
padkach szacunek jest prawie zawsze rozumiany jako górna granica wartości, któ-
ra może zostać przypisana do inwestycji;

5 Por. np. BVS-II, Full Written Business Valuation Report. American Society of Appraisers. The Busi-
ness Valuation Committee, Washington 1991, s. 1–3; S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs: Valuing a Busi-
ness. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin Professional Publishing, Chicago 
1996, s. 453–475; R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich 
majątku. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998,  s. 113–115.

6 Zob. L. Guatri: op.cit., s. 187–188.
7 W polskim prawie za prawidłowość wyceny udziałów i akcji w spółkach kapitałowych odpowiada 

zarząd. 
8 Zob. L. Guatri: op.cit., s. 188.
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b) szacunki przeprowadzane przez arbitrów ponoszących określoną prawem odpo-
wiedzialność wobec zainteresowanych stron (ze skutkiem wyroku sądowego);

c) szacunki oficjalne wyznaczające wysokość ceny bazowej/odniesienia (base price) 
dla potrzeb pertraktacji bądź licytacji przeprowadzanej według procedur zapew-
niających zachowanie warunków konkurencji.

Praktyka innych krajów o ugruntowanej gospodarce rynkowej jest bardzo zbieżna 
z praktyką włoską, aczkolwiek występują liczne różnice, przede wszystkim na płaszczyź-
nie prawnej. Niemniej można dokonać próby uogólnienia przez wyróżnienie następujących 
rodzajów wycen przedsiębiorstw ze względu na cele wyceny9:

– wyceny informacyjne (informative valuations),
– wyceny dla zachowania środków ostrożności (precuationary valuations),
– wyceny wiążące (binding valuations).
W pierwszej grupie znajdują się wszystkie wyceny nieformalne i znaczna część wycen 

formalnych (różnica dotycząca stopnia sformalizowania wyceny ma oczywiście wpływ na 
wiarygodność i użyteczność wyników takich wycen). W drugiej grupie mieszczą się pozo-
stałe wyceny formalne. Trzecia grupa składa się ze wszystkich rodzajów wycen oficjalnych, 
w tym wycen dokonywanych w związku z różnymi sprawami sądowymi10. Przedstawione 
rozróżnienie ma duże znaczenie praktyczne, implikuje bowiem decyzje dotyczące wyboru 
rodzaju szacunku najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji. Różnice w szczegółowości 
wyceny, jej pracochłonności i kosztach są – w zależności od rodzaju wyceny – często bar-
dzo znaczące. Określenie rodzaju dokonywanego szacunku jest zatem niezwykle ważnym 
elementem całego procesu szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Wraz z rosnącą liczbą transakcji kupna-sprzedaży firm, nowych emisji, fuzji i przejęć, 
wykupów menedżerskich, podziałów przedsiębiorstw, konfliktów pomiędzy akcjonariu-
szami, spraw spadkowych i rozwodów (w których występuje potrzeba wyceny firmy) oraz 
w związku z wieloma innymi zdarzeniami gospodarczymi, wyraźnie wzrosło zapotrzebo-
wanie na rzetelnie przygotowaną i obiektywną wycenę wartości przedsiębiorstwa.

Tymczasem bardzo często spotykane są przypadki niewłaściwego podejścia do sza-
cowania wartości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo postrzegane jest często jako zbiór na-
leżących do niego składników majątku. Często taka „wycena” przygotowywana jest przez 
rzeczoznawców majątkowych, jako prosta suma wartości nieruchomości i aktywów obroto-
wych i zupełnie pomija inne elementy mogące mieć wpływ na rzeczywistą wartość przed-
siębiorstwa, chociażby takie jak: zdolność dochodowa, wartość znaku towarowego (marki), 

9 Ibidem.
10 Zob. I.L. Blackman: Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your 

Company’s Worth. Irwin, Homewood 1989, s. 12.
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wartość know-how (patentów, licencji), wartość zgromadzonych i przeszkolonych zasobów 
pracy itp. Pomija się często specyficzne ryzyka, takie jak ryzyka warunkowe.

Analityk dokonujący wyceny przedsiębiorstwa powinien robić to w taki sposób, aby 
otrzymana wycena była możliwie najbardziej obiektywna i rzetelnie odzwierciedlała war-
tość przedsiębiorstwa jako zorganizowanej jednostki gospodarczej w określonym kontek-
ście, uwzględniając cel i konkretne uwarunkowania wyceny. Realizacji tego postulatu służą 
m.in. standardy wyceny przedsiębiorstw, które powinny być opracowane i funkcjonować 
jako obowiązujące prawo lub wzorzec „dobrej praktyki”. Wydaje się, że w Polsce nastał już 
czas, aby takie standardy wprowadzić.

FORMAL ASPECTS OF BUSINESS VALUATION – SELECTED ISSUES

Summary

This paper deals with formal aspects of business valuation, i.e. kinds of business assignments 
and degrees of formalization. The business valuation profession has been presented and discussed. 
Minimum requirements that all business valuation analysts must follow in performing engagements 
are specified in business valuation standards. Members of the American Society of Appraisers (ASA) 
and other associations of that type are required to follow these standards in performing valuation 
engagements. In Poland such standards and regulations don’t exist. Lack of standards affects quality 
and reliability of business appraisal report. Therefore, a real effort must be undertaken to work out 
and introduce business valuation standards aimed at strengthen the business valuation profession in 
Poland.
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Wprowadzenie

Faktura, jako dokument ewidencjonujący sprzedaż, najczęściej kojarzy się z papie-
rowym wydrukiem. Przez wiele lat była to jedyna forma, w jakiej można było przedsta-
wiać rozliczenia. Postęp w informatyce i komunikacji dał możliwość wprowadzenia innej 
jej postaci – faktury elektronicznej. Przedsiębiorcy, jako wystawcy i odbiorcy znacznych 
ich ilości, zainteresowani są wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań, jeżeli mogą 
przynieść im wymierne rezultaty. Jedynym warunkiem współpracy z wykorzystaniem 
e-faktur jest pozyskanie zgody (akceptacji) odbiorcy na otrzymywanie ich w formie elek-
tronicznej. Wdrożenie w przedsiębiorstwach systemów umożliwiających obsługę faktur 
w elektronicznej formie może pozwolić na znacznie obniżenie kosztów. Dodatkowych ko-
rzyści można spodziewać się sferach funkcjonalnej i organizacyjnej przedsiębiorstw.

Z drugiej strony wśród klientów indywidualnych istnieje grupa, która jest zaintereso-
wana otrzymywaniem informacji od dostawców produktów i usług w formie elektronicznej 
– w tym faktur. Pojawiające się na rynku rozwiązania są coraz częściej wykorzystywane 
przez rosnącą grupę klientów (szczególnie młodych) w celu efektywnego zarządzania włas-
nymi płatnościami, zarówno tymi o charakterze cyklicznym jak i okazjonalnymi. Ważne 
jest tu także odpowiednie wyedukowanie klientów i ich otwartość na udostępniane w tym 
obszarze innowacje.

Czym jest faktura elektroniczna?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania 
oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostęp-
niania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (DzU nr 133, 
poz. 1119) dało możliwość wystawiania faktur w nowej – cyfrowej formie. Wprowadzenie 
rozwiązań prawnych dotyczących generowania, transmisji, magazynowania i korzystania 
z faktur elektronicznych z jednej strony umożliwiło przedsiębiorstwom i klientom indy-
widualnym na korzystanie z nowych rozwiązań, a z drugiej strony wprowadziło szereg 
obostrzeń. Faktury można więc przesyłać drogą wirtualną, ale pod pewnymi warunka-
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mi. Musi być zagwarantowana autentyczność pochodzenia i integralność treści. Powinno 
to być więc zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym (art. 3 pkt 2 Ustawy 
z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), weryfikowanym za pośrednictwem waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu. Może to być zabezpieczone również poprzez wymianę 
danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany 
danych elektronicznych1.

Nakłady i korzyści związane z wykorzystaniem faktur elektronicznych

Eliminacja papierowego obiegu dokumentów na rzecz elektronicznych form, pomimo 
istniejących technicznie możliwości, jest procesem trudnym. Niski stopień wiedzy społe-
czeństwa o potencjalnych korzyściach i kosztach, przyzwyczajenia i stereotypy oraz oba-
wa o bezpieczeństwo transmitowanych danych to istotne elementy ograniczające rozwój 
obiegu cyfrowej dokumentacji. Problemem jest utożsamianie dokumentu papierowego jako 
jedynego uznawanego przez wszystkich (osoby fizyczne i instytucje) sposobu zapisu infor-
macji2. Postępujące zmiany mogą być także negatywnie postrzegane przez pracowników 
firm i klientów indywidualnych, którzy unikają wprowadzania innowacji ze względu na 
swoje przekonania czy brak wiedzy o możliwościach, jakie się wraz z nimi pojawiają.

Dla ułatwienia wystawiania i transferu faktur, firmy generują je sobie w wersji 
elektronicznej w popularnych formatach (np. PDF czy HTML). Dla oszczędności czasu 
i kosztów przesyłają takie niepodpisane podpisem elektronicznym pliki – obrazy faktur za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. To nie jest jednak faktura elektroniczna, której cechy 
zapisano w ustawie. Jest to jedynie obraz (widok) faktury nie będący nią. Nie stanowi on 
dokumentu, na podstawie którego można chociażby odliczyć podatek VAT czy też przed-
stawiać organom kontroli podatkowej3.

Istnieje jednak wiele obszarów korzyści płynących z wdrożenia faktur elektronicz-
nych, tj.:

– oszczędności kosztów związanych z przetworzeniem, pakowaniem i wysyłką fak-
tur tradycyjną pocztą,

– oszczędność czasu związana z wysyłką dokumentów – e-faktury dostępne są nie-
malże natychmiast po wygenerowaniu i wysłaniu,

– łatwiejsza archiwizacja, wyszukiwanie i udostępnianie dzięki elektronicznemu 
formatowi,

– możliwość integracji systemów do obsługi faktur elektronicznych z systemami fi-
nansowo-księgowymi przedsiębiorstw – automatyzacja procesów księgowania,

1 A. Krasiński: Elektroniczne faktury. „Gazeta Bankowa” 2007, nr 17/18 (965/966), s. 47.
2 Elektroniczny dokument oszczędza czas. „Bank” 2008, nr 10 (193), s. 102.
3 T. Chojnowski: Za kilka lat papierowa forma faktur stanie się w Polsce niszowa. „Gazeta Prawna” 

2008, nr 71 (2193), s. C5.
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– aspekt proekologiczny – mniejsze zużycie papieru (na wydruki i koperty), prądu 
i mniejsze generowanie śmieci.

Szczególnie istotny w operowaniu fakturami elektronicznymi jest sposób ich dostar-
czania i przechowywania. Omawiane dokumenty podatkowe przesyłane wirtualnie powin-
ny być przechowywane w tej samej formie, w jakiej zostały przesłane lub wystawione. Musi 
być przy tym zagwarantowana autentyczność ich pochodzenia oraz cała zawartość treści, 
ważnej ze względów podatkowych. Nie mogą być dokonywane jakiekolwiek zmiany, przy 
ich ewentualnym elektronicznym przetwarzaniu4.

Zgodnie z wymaganiami na każdej fakturze znajdują się elementy mówiące 
o sprzedawcy, nabywcy, przedmiocie transakcji, kwotach do zapłaty i sposobach płatności5. 
Brak ujednoliconych norm sprawia, że faktury znacznie się od siebie różnią wyglądem. Brak 
standaryzacji sprawia, że odnalezienie interesujących danych zabiera sporo czasu. Faktury 
elektroniczne, ze względu na cyfrową formę mogą być obsługiwane z większą łatwością. 
Gromadzenie bieżących faktur oraz późniejsze ich archiwizowanie w elektronicznej formie 
daje szansę oszczędności miejsca i czasu. Dodatkowo dane zawarte na fakturze elektronicz-
nej mogą być w prosty sposób przeniesione do wymaganych pól podczas tworzenia prze-
lewu, przy wykorzystaniu narzędzi bankowości elektronicznej. Aby stworzyć taki przelew 
korzystając faktury papierowej należałoby przepisać ręcznie wszystkie potrzebne informa-
cje, co zabiera znacznie więcej czasu oraz zwiększa możliwość popełnienia pomyłki.

Wykorzystanie e-faktury w regulowaniu płatności to rozwiązanie oczekiwane przez 
społeczeństwo, które szanuje swój czas i jest coraz bardziej mobilne. Z przeprowadzonych 
przez TNS OBOP badań wynika, że cykliczne zobowiązania są zwykle regulowane na 
poczcie. Coraz więcej zwolenników zdobywa, ze względu na koszty i czas realizacji, regu-
lowanie opłat za pośrednictwem bankowości internetowej. Ponad 5,5 mln naszych rodaków 
posiada dostęp do internetowego konta bankowego, a 20% klientów internetowych banków 
codziennie loguje się do swojego rachunku. To istotna informacja dla banków oraz wystaw-
ców rachunków6. Klienci oczekują zwiększania funkcjonalności serwisów internetowych 
banków i dostosowanie ich do masowej obsługi e-faktur. Model wypierania z rynku faktur 
papierowych na rzecz ich elektronicznych odpowiedników przypomina wypieranie płatno-
ści gotówkowych przez bezgotówkowe formy realizacji zobowiązań. Tu także ogromną rolę 
odegrał sektor bankowy.

Wdrożeniem systemów do obsługi faktur elektronicznych zainteresowane są przede 
wszystkim firmy duże. Ze względu na ogromną ilość przetwarzanych dokumentów i liczne 
powiązania biznesowe ta forma rozliczeń wydaje się być dla nich najbardziej efektywna. 
W dużych firmach koszty związane z obsługą e-faktur rozkładają się na większą ich ilość. 
Również przedsiębiorstwa z sektora MSP zainteresowane są taką formą generowania fak-

4  Elektroniczne faktury...
5  E. Rogala: Elektroniczne faktury VAT. Difin, Warszawa 2005, s. 23. 
6  Od e-płatności nie ma odwrotu. „Bank” 2008, nr 11 (194),  s. 93. 
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tur. Dla nich jednak problemem jest przede wszystkim uzyskanie akceptacji odbiorców 
e-faktur, która to może być w każdej chwili zmieniona. 

W szerszym upowszechnieniu faktur elektronicznych niekorzystny wpływ, szcze-
gólnie odczuwalny przez małe podmioty, mają koszty wdrożenia oraz obowiązujące 
obecnie restrykcyjne przepisy. Zgodnie z nimi, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, zastosowany do autentykacji podpis elektroniczny musi być weryfiko-
wany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Dla przedsiębiorstwa jest to koszt rzędu 
200–300 zł rocznie dla każdej osoby, która będzie podpisywała dokumenty w imieniu 
firmy. Przedsiębiorcy wskazują brak potencjalnych obszarów innego wykorzystania 
e-podpisu. Porównując Polskę z innymi krajami UE, stwierdzić można, że występujące 
u nas bariery znacznie spowalniają nasze przedsiębiorstwa we wdrażaniu nowych rozwią-
zań i osiąganiu poprzez nie wymiernych korzyści. Na tle innych krajów, wprowadzone 
w Polsce unormowania, wydają się być jednymi z najbardziej restrykcyjnych. Znacznie 
ogranicza to rozwój e-fakturowania zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indy-
widualnych. Wymagania w stosunku do przedsiębiorstw chcących skorzystać z tej formy 
wymiany dokumentów z pewnością stawiają ich na trudniejszej pozycji, niż ich zagranicz-
nych kontrahentów. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej operowanie 
e-fakturami to powszechna praktyka. Te nieliczne państwa, które tak jak Polska wprowa-
dziły wyższe wymogi (np. Grecja, Portugalia), płacą za to opóźnieniem w rozwoju gospo-
darki elektronicznej. Rozwinięte państwa zachodnie, w szczególności Anglia i Irlandia, ale 
także państwa skandynawskie – bardziej ufające swoim obywatelom – od razu zdecydo-
wały się na liberalne przepisy. I odniosło to sukces, również dla urzędów, bo elektroniczne 
bazy danych łatwiej skontrolować. Warty polecenia jest przykład Niemiec, gdzie organy 
podatkowe wydały szczegółowe wyjaśnienia co do sposobu posługiwania się fakturami 
elektronicznymi7.

Połączenie e-faktur i e-bankowości

Warunkiem upowszechnienia faktur elektronicznych jest wykorzystywanie ich za-
równo przez przedsiębiorstwa dla rozliczeń pomiędzy nimi, jak również istotne jest stwo-
rzenie mechanizmów do prostej i skutecznej realizacji płatności klientom indywidualnym. 
Wprowadzenie zasad ujednolicających i ułatwiających korzystanie z e-faktur z pewnością 
przysporzy zwolenników temu rozwiązaniu. Jednym z pomysłów jest powiązanie ich z co-
raz lepiej funkcjonującymi na rynku narzędziami bankowości elektronicznej. Połączenie 
tych dwóch elementów da możliwość większej popularyzacji faktur elektronicznych, w po-
równaniu z obecnym zainteresowaniem nimi, a na tej bazie powstaną nowe usługi. Już teraz 
istnieje na nie potencjalne zapotrzebowanie.

7 A. Makosz: Potrzeba nowych rozporządzeń w sprawie e-faktur. „Gazeta Prawna” 2008, nr 168 (2290), 
s. C4.
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Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że ponad 40% dorosłych Po-
laków, posiadających konto w banku chciałoby w ramach bankowości internetowej otrzy-
mywać gotowe do wysłania przelewy – opłaty za rachunki. W przypadku użytkowników 
bankowości internetowej te wyniki są jeszcze lepsze – aż 65% respondentów chciałoby 
w takiej formie otrzymywać faktury. Ponad 40% Polaków przyznaje, że mogłoby zmienić 
bank na taki, który zaoferowałby możliwość otrzymywania faktur za opłaty rachunków 
(np. gaz, energię elektryczną czy telefon) w wersji elektronicznej. Badania pokazują, że 
klienci banków oczekują wprowadzenia nowoczesnych usług i rozwiązań, które w Europie 
Zachodniej już dawno funkcjonują8.

Istotne znaczenie gospodarcze ma przy tym wypieranie płatności gotówkowych przez 
bezgotówkowe. Usługi EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), łączące dostępne 
obecnie narzędzia bankowości elektronicznej z e-fakturowaniem, dają możliwość eliminacji 
kosztów związanych z obiegiem pieniądza gotówkowego. Powiązane tych elementów może 
wpłynąć zarówno na zwiększenie liczby klientów akceptujących faktury elektroniczne jak 
i wzrost roli płatności bezgotówkowych w obrocie gospodarczym.

Krajowa Izba Rozliczeniowa swój pomysł na faktury elektroniczne przedstawiła 
w grudniu 2007 roku. Korzysta z tego, że jako jedyna w Polsce pośredniczy w transakcjach 
między bankami, co oznacza, że każda płatność płynąca z rachunku na rachunek i tak 
przechodzi przez systemy KIR. Usługa EBPP w wersji Izby polega na tym, że masowy wy-
stawca rachunków przekazuje elektronicznie faktury do KIR, zaś Izba przesyła je do odpo-
wiednich banków prowadzących rachunki odbiorców faktur. Na stronie internetowej banku 
klienta faktury zostają wyświetlone, zaś klient tylko je akceptuje (lub nie), wybierając datę 
płatności. Wcześniej klient musi zaakceptować na stronie internetowej swojego banku do-
stawcę usług, którego elektroniczne faktury chce otrzymywać, i powiadomić o tym tego 
dostawcę9. Przykładowy schemat działania systemu EBPP przedstawiono na rysunku 1.

System wystawcy 

Operator 

Klient 

Bankowo  elektroniczna 

plik elektroniczny wysy ka mailem lub dost p
na stronie internetowej 

p atno  bezgotówkowa sp ata nale no ci

Rys. 1.  Relacje występujące w systemie EBPP

Źródło:  A. Makosz: Faktur nie można przesyłać zwykłą pocztą elektroniczną. „Gazeta Prawna” 2008, 
nr 71 (2193), s. C4.

8 Internet zamiast stania w kolejce na poczcie. „Rzeczpospolita” z 15.10.2008 r., http://www.rp.pl/arty-
kul/205336.html [data pobrania: 9.02.2009 r.].

9 A. Lach: E-faktury odbiorą poczcie klientów. „Gazeta Prawna” 2008, nr 110 (2232), s. 7.
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Systemy EBPP zyskują coraz większą popularność. Ze względu na swoją funkcjo-
nalność w zakresie obsługi cyklicznych płatności i zarządzania otrzymanymi doku-
mentami spodziewać się można, że do systemu będzie dołączać się coraz więcej firm 
– dostawców usług. Użytkownicy bankowości elektronicznej z całą pewnością docenią wy-
godę tego rozwiązania. Nie będą już musieli ręcznie wprowadzać danych z papierowych 
faktur, definiować każdego przelewu i samodzielnie dbać o archiwizację papierowych do-
kumentów. Wprowadzenie zostaną nowe funkcjonalności, które dadzą możliwość doko-
nania zapłaty jedną dyspozycją za wszystkie jeszcze niezapłacone faktury. Do dyspozycji 
klientów będzie system integrujący dostarczenie faktur i umożliwiający automatyczne ich 
opłacenie. W niektórych możliwe będzie samodzielnie definiowanie reguł zachowań na-
rzędzi bankowości elektronicznej tj. dokonanie samoczynnej zapłaty za fakturę od zaak-
ceptowanego wcześniej dostawcy lub bieżące regulowanie zobowiązań do zdefiniowanej 
kwoty10.

Podsumowanie

Istotne znaczenie w obrocie fakturami elektronicznymi mają korzyści funkcjonalne 
oraz mniejsze koszty w porównaniu z ich papierowymi odpowiednikami. Wzrost znacze-
nia podpisu elektronicznego, połączony z wykorzystaniem go w innych obszarach życia 
gospodarczego oraz obniżenie kosztów jego pozyskania, przyczynią się do popularyzacji 
posługiwania się fakturami elektronicznymi. Dzięki połączeniu narzędzi bankowości elek-
tronicznej z możliwościami e-faktur powstają systemy, które są coraz chętniej wykorzysty-
wane przez klientów indywidualnych. Zwiększająca się liczba podmiotów akceptujących 
faktury elektroniczne spowoduje powiększenie liczby firm oferujących takie rozwiązania. 
Może to zbliżyć polskie przedsiębiorstwa, w zakresie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań, 
do firm w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

ELECTRONIC INVOICES UTILIZATION – STATE AND PERSPECTIVE

Summary

Since 2005 enterprises in Poland have a possibility to exchange transaction documents in an 
electronic format. E-invoices usage is very cost-effective and comfortable method of cooperation 
between markets objects. Application of the electronic invoices creates workable economical and 
functional benefits to the market users. Unfortunately, costs of initiation are very high, especially 
for small and medium enterprises. For this reason mainly big establishments use electronic invoices. 
Moreover, Poland has a very restricted law concerning the e-invoices usage.

New services, like Electronic Bill Presentation and Payments (EBPP), can make using e-invoi-
ces more common. An integration of the electronic invoices and electronic banking creates one useful 

10 T. Marszał: Elektroniczne faktury i usługi EBPP/EIPP na platformie iFIN24. „Przegląd Finansowy 
Bankier.pl” 2008, nr 57 (64), s. 29, http://www.bankier.pl/i/przeglad/pdf/przeglads_20081229.pdf, [data 
pobrania: 2.01.2009 r.].
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system for receive, manage, archive and pay invoices. That kind of service can reduce a number of 
cash transactions, which is important for the banking sector and economy. Furthermore, wider usage 
of electronic invoices can decrease costs of service for enterprises and their customers. It also gives 
a chance to increase functionality and make the banking offers more attractive. This services can 
popularize electronic invoices and as a result, reduce costs of using them in the future.
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PREMIA Z TYTUŁU KONTROLI A DYSKONTO 
Z TYTUŁU UDZIAŁÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 

W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW – ISTOTA I ZNACZENIE

Wprowadzenie

W tradycyjnym ujęciu teorii finansów wszystkim właścicielom akcji zwykłych przy-
sługują te same prawa i każdy z nich powinien uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości 
proporcjonalnej do udziału w strukturze własności. Niemniej jednak wyniki badań prze-
prowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat przez badaczy takich jak Grossman i Hart, Barcalay 
i Holderness a także DeAngelo i DeAngelo oraz Dyck i Zingales nie pozwalają potwierdzić 
tej tezy1. W konsekwencji kwestia prywatnych korzyści z tytułu kontroli stała się jednym 
z najważniejszych tematów współczesnej dyskusji akademickiej. Niemniej jednak pomimo 
swego znaczenia oraz zainteresowania tematem, w literaturze można odnaleźć zaledwie 
kilka pozycji, w których podjęto próbę oszacowania skali prywatnych korzyści z kontro-
li, a jeszcze mniej jest badań, które wskazywałyby czynniki determinujące ich wielkość. 
Wynika to z faktu, iż ze względu na swą naturę, prywatne korzyści wynikające z kon-
troli są trudne do zaobserwowania oraz skwantyfikowania w wiarygodny sposób. Gdyby 
było inaczej i udziałowcy mniejszościowi byliby w stanie egzekwowanie tego typu praktyk 
udowodnić w sądzie, nie miałyby one miejsca a tym samym premia z tytułu kontroli nie 
istniałaby.

W wycenie przedsiębiorstw zastosowanie dyskonta tytułu udziałów mniejszościowych 
lub też premii z tytułu kontroli ma służyć korygowaniu bazowych wyników wyceny sporzą-
dzonej w związku ze zdarzeniami takimi jak: transakcje kupna-sprzedaży akcji/udziałów 
na rynku publicznym oraz na rynku prywatnym, transakcje fuzji i przejęć, prywatyzacje 

1 S. Grossman, O. Hart: Takeover Bids, the Free Rider Problem and the Theory of the Corporation. 
„Bell Journal of Economics” 1980, nr 11, s. 42–69; M.J. Barclay, C.G. Holderness: Private Benefits from 
Control of Public Corporation. „Journal of Financial Economics” 1989, s. 371–395; M.J. Barclay, C.G. 
Holderness, D.P. Sheehan: The Block Pricing Puzzle. The Bradley Policy Research Center, Financial Re-
search and Policy, Working Paper No. FR 01–05, March 2001; H. De Angelo, L. DeAngelo: Managerial 
Ownership of Voting Rights: A Study of Public Corporations with Dual Class of Common Stock. „Journal 
of Financial Economics” 1985, nr 14, s. 33–69; A. Dyck, L. Zingales: Private Benefits of Control: An Inter-
national Comparison. „Journal of Finance” 2004, vol. LIX, nr 2, s. 537–600.
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przedsiębiorstw państwowych, rozstrzyganie o wartości przedsiębiorstwa przed sądem np. 
w przypadku podziału majątku właścicieli. Skupienie się na badaniu zdolności aktywów 
do generowania korzyści ekonomicznych nie zawsze daje odpowiedzi na pytanie, jaką cenę 
powinien zapłacić kupujący za te aktywa. Oprócz czynników czysto ekonomicznych, na-
leży rozpatrywać także grupę determinant związanych ze specyficzną sytuacją, w której 
dochodzi do transakcji, a ich wpływ na wartość potencjalnie może być bardzo duży.

Przegląd definicji

Polska literatura poświęcona zagadnieniom premii oraz dyskont z tytułu kontroli jest 
bardzo uboga. Brak jest zarówno teoretycznych opracowań teoretycznych jak i badań em-
pirycznych. Zagadnienia te pojawiają się najczęściej w kontekście rozważań na temat fuzji 
i przejęć oraz dochodowych metod wyceny. W konsekwencji dochodzi do mylnego używa-
nia niektórych pojęć. Poniżej przedstawiono zestawienie definicji używanych przez ame-
rykańskich specjalistów od wyceny przedsiębiorstw, niemniej jednak w wielu przypadkach 
są one bardzo ogólne i nie odzwierciedlają wielu istotnych niuansów istotnych z punktu 
widzenia praktyki wyceny.

Tabela 1

Definicje pojęć związanych z premią z tytułu kontroli oraz dyskontem 
z tytułu udziałów mniejszościowych zaczerpnięte 

z International Glossary of Business Valuation Terms 2001

Dyskonto (Discount) Redukcja wartości lub działanie polegające na obniżeniu 
wartości.

Dyskonto mniejszościowe 
(Minority Discount)

Dyskonto z tytułu braku kontroli odnoszące się do udziałów 
mniejszościowych.
Dyskonto mniejszościowe = 

kontroli tyt.zpremia1
11

Dyskonto z tytułu braku kontroli 
(Discount for Lack of Control)

Kwota lub procent odjęty proporcjonalnie od 100% wartości 
kapitału własnego mający odzwierciedlić całkowity lub częś-
ciowy brak kontroli.

Kontrola (Control) Możliwość wskazywania zarządu oraz kierunków rozwoju 
przedsiębiorstwa.

Kontrola większościowa 
(Majority Control)

Stopień kontroli wynikający z pozycji większościowej.

Premia z tytułu kontroli 
(Control Premium)

Kwota (wyrażona w wartościach absolutnych lub procento-
wych) odzwierciedlająca skalę/siłę kontroli nad biznesem, 
o którą proporcjonalnie zwiększana jest wartość udziałów 
kontrolnych w porównaniu do udziałów mniejszościowych 
w przedsiębiorstwie.

Udział mniejszościowy 
(Minority Interest)

Udział w strukturze własności spółki, do którego przypisa-
nych jest mniej niż 50% praw głosu w organie sprawującym 
kontrolę nad jednostką (oraz mniej niż 50% głosów na posie-
dzeniach zarządu).
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Udział większościowy 
(Majority Interest)

Udział w strukturze własności spółki, do którego przypisa-
nych jest więcej niż 50% praw głosu w organie sprawującym 
kontrolę nad jednostką (oraz mniej niż 50% głosów na posie-
dzeniach zarządu)

Źródło:  http://www.bvresources.com/FreeDownloads/IntGlossaryBVTerms2001.pdf.

Należy tu też podkreślić, iż sprawowanie kontroli nad spółką odbywa się przy różnych 
poziomach udziałów w strukturze własności, co w konsekwencji w USA daje właścicielom 
różne prawa:

– powyżej 80% – możliwość konsolidacji rocznych sprawozdań finansowych,
– powyżej 2/3 (65%) – większość kwalifikowana tzw. supermajority występuje wów-

czas gdy przeprowadzenie niektórych działań wymaga aprobaty właścicieli 2/3 
głosów.

Akty prawne w poszczególnych krajów a także statuty spółek mogą powodować zna-
czące różnice w prawach udziałowców mniejszościowych i większościowych. W Polsce 
w myśl Kodeksu spółek handlowych przeprowadzenie następujących uchwał2 wymaga dys-
ponowania poniższymi poziomami większości kwalifikowanej:

a) większości 2/3 głosów wymagają uchwały:
– w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o nabycie dla spółki jakiego-

kolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału 
zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni 
zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch 
lat od dnia zarejestrowania spółki (art. 394 § 1),

– w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki (art. 416 § 1),
– dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575),
– w sprawie połączenia z inną spółką – w przypadku spółki publicznej (art. 506 

§ 2);
b) większości kwalifikowanej 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały:

– dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa ob-
jęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, 
zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki 
(art. 415 § 1),

– w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, które stanowi zawsze zmianę 
statutu (art. 431 § 1),

– w sprawie łączenia się spółek (reprezentowana co najmniej połowa kapitału za-
kładowego) (art. 506 § 1);

2 Np.: art. 394 § 1, art. 415, art. 416 § 1, art. 431 § 1, art. 433 § 2, art. 418 § 1, art. 506, art. 575 Kodeksu 
spółek handlowych, natomiast w przypadku spółki publicznej w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

cd. tabeli 1
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c) większości kwalifikowanej 4/5 oddanych głosów wymagają uchwały w sprawie po-
zbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części (art. 433 § 2);

d) większości kwalifikowanej 95% głosów oddanych, przy czym statut spółki może 
przewidywać surowsze warunki, wymaga uchwała w sprawie przymusowego wy-
kupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego 
(akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiada-
jących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada 
nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (art. 418 § 1 k.s.h.).

Należy tu też podkreślić, iż w określonych sytuacjach (wtedy gdy żaden z właścicie-
li nie posiada więcej niż 50%) nawet niewielki udział strukturze własności (swing block 
vote) może stanowić języczek u wagi i wówczas będą mu przypisywane pewne korzyści 
wynikające z kontroli (w konsekwencji nie należy stosować dyskonta z tytułu udziałów 
mniejszościowych). Z kolei dwa 50% udziały, w sytuacji gdy prawo oraz statut wymagają 
jednogłośnej zgody obydwu właścicieli w odniesieniu do wszystkich znaczących decyzji 
będą traktowane jak udziały mniejszościowe3.

Istotnym jest również to, iż terminy kontrolne oraz większościowe nie oznaczają tego 
samego stanu rzeczy (chociaż w literaturze często te pojęcia są stosowane zamiennie), bo-
wiem udziały większościowe występują wtedy, gdy stanowią więcej niż 50% kapitałów 
własnych a kontrolne oznaczają pakiet akcji wystarczający do realizacji kontroli nad przed-
siębiorstwem4. Z kolei premia z tytułu kontroli powinna być rozumiana jako wartość ko-
rzyści wynikających z tytułu kontroli nad spółką natomiast termin premia akwizycyjna 
obejmuje zarówno premię z tytułu kontroli oraz wartość synergii5.

W konsekwencji Z.Ch. Mercer i T.W. Harms wyróżniają dwa poziomy wartości po-
wyżej wartości przypisywanej niepłynnym akcjom, które stanowią własność udziałowców 
mniejszościowych i uważają, że tradycyjny podział na trzy poziomy wartości należy roz-
szerzyć o wartość kontroli strategicznej oraz wartość kontroli finansowej6:

a) kontrola finansowa: wartość kontroli finansowej odzwierciedla nadwyżka, którą 
są skłonni zapłacić nabywcy w zamian za przejęcie kontroli nad biznesem. Nabyw-
ca finansowy w pierwszym rzędzie zainteresowany będzie wysoką stopą zwrotu 
z inwestycji, rentownością operacyjną biznesu oraz prognozowaną dynamiką jego 
rozwoju (finansowanego w dużej mierze długiem) a także potencjalnymi możli-
wościami odsprzedaży udziałów po wysokiej cenie;

b) kontrola strategiczna: wartość kontroli strategicznej odzwierciedla nadwyżkę, 
która jest generowana w przypadku transakcji, w których pojawiają się korzyści 

3 S.P. Pratt: The Market Approach to Valuing Businessem. John Wiley and Sons, 2006, s. 150.
4 D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsza-

wa 1999, s. 235.
5 S.P. Pratt: Business Valuation – Discounts and Premium. John Willey & Sons, Inc., New York 2001, s. 18.
6 Z.Ch. Mercer, T.W. Harms: Business Valuation, An Integrated Theory. John Willey & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey 2008, s. 69.
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wynikające z tytułu synergii. Strategiczni nabywcy są skłonni zapłacić więcej 
niż nabywcy finansowi bowiem spodziewają się zrealizować korzyści wynikające 
z synergii, które z kolei zwiększą przyszłe przepływy gotówki. 

Tradycyjny 

Rozszerzony 

Warto  z tytu u kontroli 
strategicznej

Warto  (p ynnych) 
udzia ów mniejszo ciowych 
podlegaj cych obrotowi na 
zorganizowanym rynku 
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nie podlegaj cych obrotowi 
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Warto  (niep ynnych) 
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finansowej 
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Premia z tyt. kontroli Udzia  mniejszo ciowy 

Premia z tyt. kontroli 
finansowej

Dyskonto z tyt. udzia ów 
mniejszo ciowych

Premia z tyt. kontroli strategicznej 

Rys. 1. Poziomy wartości – podejście tradycyjne i rozszerzone

Źródło:  Z.Ch. Mercer, T.W. Harms: Business Valuation, An Integrated Theory. John Willey & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey 2008, s. 71.

Niejednokrotnie upraszczając przyjmuje się, iż premie płacone w przypadku transak-
cji fuzji i przejęć mogą stanowić szacunek skali dyskonta używanego do wyceny udziałów 
mniejszościowych. Niemniej jednak użyteczność obserwacji poczynionych w ten sposób 
jest ograniczona ze względu na różnorodność populacji transakcji analizowanych w przy-
padku badań dotyczących fuzji i przejęć. Wspomniana różnorodność wynika z różnic 
w poziomie przejmowanej kontroli, sektora gospodarki, terminu transakcji, koncentracji 
kontroli wśród akcjonariuszy wyzbywających się akcji, korzyści albo synergii możliwych 
do uzyskania przez kupującego, nastawienia kadry zarządzającej, braku lub leż istnienia 
konkurencyjnych ofert7.

7 S.P. Pratt: Business Valuation..., s. 20.
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Uprawnienia wynikające z tytułu kontroli (prerogatywy kontroli)

Z własności udziałów większościowych wynikają między innymi następujące upraw-
nienia:

– określanie składu rady nadzorczej,
– nominowanie zarządu i ustalanie zasad wynagradzania zarządu,
– prowadzenie polityki dywidendowej (czy i na jakim poziomie wypłacać dywiden-

dy),
– podejmowanie decyzji dot. debiutu na rynku publicznym oraz wycofaniu się z nie-

go, a także kolejnych emisji akcji,
– zmiany w strukturze finansowania,
– przejmowanie innych podmiotów oraz dysponowanie aktywami przedsiębiorstwa,
– ustanawianie polityki i strategicznego kierunku rozwoju firmy,
– określanie kierunków oraz rodzaju inwestycji kapitałowych,
– sprzedaż pakietu kontrolnego z akceptacją lub też bez zgody udziałowców mniej-

szościowych,
– wyszukiwanie kandydatów do przejęcia,
– zawiązywanie aliansów strategicznych,
– określanie relacji z dostawcami,
– decyzje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa,
– zdolność do likwidacji, dokapitalizowania biznesu etc.
Z powyższej listy wynika, iż udziały kontrolne dają znacznie większe prawa niż 

udziały mniejszościowe. Posiadacz udziałów kontrolnych może czerpać wielorakie korzy-
ści z racji bezpośredniego wpływania na poziom i rozkład czasowy przepływów pienięż-
nych, w tym na sposób i terminy realizacji wydatków, które stanowią pożytki z tytułu włas-
ności. Przykładowo, zwiększenie wydatków reprezentacyjnych przez menedżera będącego 
jednocześnie dysponentem udziałów kontrolnych doprowadzi do – przy innych warun-
kach nie zmienionych – redukcji zysku dostępnego wszystkim udziałowcom. Analogiczne 
w skutkach będą podwyżki wynagrodzeń i wypłaty premii dysponowane przez posiadacza 
udziałów kontrolnych, a przeznaczone dla niego i osób bezpośrednio z nim związanych. 
W każdej z wymienionych sytuacji właściciel pakietu kontrolnego generuje korzyści kosz-
tem udziałowców mniejszościowych.

W konsekwencji w przypadku wyceny udziałów większościowych powinny być do-
konywanie odpowiednie korekty strumienia przepływów pieniężnych o ponadstandardowe 
korzyści właścicieli, które obejmują nadwyżkę wynagrodzeń ponad wartości typowe dla 
zajmowanych stanowisk, dodatkowe pakiety kompensacyjne, pokrywanie różnych wydat-
ków osobistych. Występowanie tych elementów powoduje wykazywanie nadwyżki pienięż-
nej niższej od rzeczywistej. Ponadstandardowe korzyści właścicieli są elementem nadwyż-
ki generowanej przez dany biznes i w przypadku jego sprzedaży dysponuje nimi nabywca. 
Pominięcie ich prowadzi do nieuzasadnionego obniżenia wartości. Niejednoznaczne i nie-
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poprawne określenie podstawy wyceny (udziały mniejszościowe lub udziały kontrolne) 
prowadzi do przypisania zawyżonych lub zaniżonych wartości wycenianym kapitałom. 

Podsumowanie

Przejęcie kontroli nad spółkami publicznymi w Polsce może się odbyć w konsekwen-
cji następujących zdarzeń:

– wezwania do sprzedaży akcji,
– przeprowadzenia transakcji pakietowych,
– sprzedaży nowej emisji akcji.
Dotychczasowe badania premii akwizycyjnej8 przeprowadzone na polskim rynku ka-

pitałowym dotyczyły tylko pierwszej drogi przejęcia. Stąd istnieje uzasadniona potrzeba 
podjęcia próby ustalenia premii z tytułu kontroli dla wszystkich trzech form przejęć. W tym 
celu niezbędnym jest zidentyfikowanie transakcji, w których miało miejsce przejęcie kon-
troli oraz zebranie wymaganych informacji na temat spółek giełdowych, które były celem 
przejęcia. Następnym etapem jest stworzenie bazy danych transakcji na rynku prywatnym, 
oraz bazy transakcji fuzji i przejęć. Istotnym elementem tego etapu badań jest dokładne 
określenie kontekstu ekonomicznego zawieranych transakcji, tak aby w uniknąć zakłóceń 
związanych z nietypowymi przypadkami (zmieniająca się w czasie sytuacja ekonomicz-
na podmiotów powoduje, że odlegle w czasie transakcje stają się nieporównywalne, stąd 
konieczność wprowadzania korekt). Odpowiednio skorygowana baza, stanowiłaby punkt 
wyjścia do statystycznego pomiaru wielkości zjawiska oraz do określenia korelacji z inny-
mi czynnikami (tj. jak wielkość stanowiącego przedmiot transakcji przedsiębiorstwa, wiel-
kość samej transakcji czy ogólna sytuacja rynkowa w chwili jej zawierania). Otrzymane 
powinny być również skonfrontowane z wynikami podobnych analiz przeprowadzonych na 
innych rynkach kapitałowych. Kolejnym zaś kierunkiem poszukiwań naukowych powinno 
być zaproponowanie metody pomiaru premii za kontrolę na rynku polskim i zidentyfikowa-
nie czynników wpływających na jej poziom. Obecny brak zaplecza w postaci teoretycznego 
opracowania tematu dyskont i premii z tytułu kontroli oraz wyników badań empirycznych 
skutkuje tym, że wyceny opracowywane przez polskich ekspertów są pozbawione konteks-
tu związanego z dyskontem i premią z tytułu kontroli oraz płynności rynkowej.

CONTROL PREMIUMS VERSUS MINORITY DISCOUNTS IN BUSINESS VALUATION 
– THE ESSENCE AND MEANING

Summary

Business valuation requires a clear definition of a standard of value. Despite of that there is 
a need to identify and potentially apply appropriate discounts and premiums. The primary discounts 

8 W bardzo wielu przypadkach była ona mylnie nazywana premią z tytułu kontroli.
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are entity-level discounts and discounts and premiums reflecting characteristics of ownership. The 
purpose of the paper is to present the overview of the discounts and emphasize their impact on the 
price. Moreover, an attempt was made to prove that it is inevitable to apply them while valuing Polish 
companies. The theoretical considerations are supported by empirical evidence. Due to a limited ac-
cess to the data sets (the appropriate databases have dot been gathered in Poland yet), the paper can 
be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of the entity-level discounts and 
premiums reflecting degree of control in an emerging market.
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UŻYTECZNOŚĆ INFORMACYJNA UPROSZCZONYCH FORM 
EWIDENCYJNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

NA TLE ROZWIĄZAŃ PODATKOWYCH W POLSCE

Wprowadzenie

Obowiązki ewidencyjne małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzących ksiąg 
rachunkowych sprowadzają się do wyboru jednej z trzech form opodatkowania, a mianowi-
cie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów. Każda z nich skonstruowana została z myślą o podstawowych 
obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego – tak więc pozyskane dane 
służą jedynie podmiotowemu i przedmiotowemu rozliczaniu przychodów i/lub kosztów 
w celu ustalenia podstawy opodatkowania. Niestety konsekwencją prostoty rachunkowości 
podatkowej jest prawie całkowity brak ewidencji, a tym samym informacji mogących słu-
żyć za podstawę oceny kondycji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 

Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej poszczegól-
nych form ewidencji podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem użyteczności 
informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych dla każdej z nich. 
Artykuł porusza również problem dysfunkcji uproszczonej rachunkowości podatkowej 
w świetle rachunkowości finansowej i wskazuje na konieczność reorganizacji tradycyjnych 
systemów ewidencji.

Rodzaje form opodatkowania działalności gospodarczej małych i średnich 
przedsiębiorstw i ich zawartość informacyjna

Karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i zasady ogólne w postaci podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów to formy uproszczonych ewidencji, które ma do wyboru po-
datnik prowadzący działalność gospodarczą. Każda z nich charakteryzuje się różnym stop-
niem szczegółowości oraz odmiennym spojrzeniem na ustalenie podstawy opodatkowania.

Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania się z fiskusem, który nie wyma-
ga prowadzenia skomplikowanej księgowości. Kwota podatku podawana jest w rozporzą-
dzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego i w danym roku składkowym ma określoną 
z góry wysokość. Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej nie dotyczy jednak 
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wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Na mocy ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, mogą z niej korzystać ci podatnicy, którzy prowadzą działalność1: 

– usługową lub wytwórczo-usługową, 
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytonio-

wymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
– usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wy-

jątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, 
częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi 
i motocyklami, z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego kon-
cesjonowaniem, 

– gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alko-
holu powyżej 1,5%,

– w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych,
– w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowa-

dzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
– w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdro-

wia ludzkiego,
– w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym 

również sprzedaż preparatów weterynaryjnych, 
– w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, 
– w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.
Na kwotę płaconego podatku ma jednak wpływ nie tylko rodzaj działalności, ale 

również wielkość miejscowości, w której jest ona prowadzona oraz liczba zatrudnionych 
pracowników. Zakres ewidencjonowanych informacji jest tutaj najbardziej zawężony, ogra-
nicza się bowiem wyłącznie do informacji o rozrachunkach z tytułu wynagrodzeń i z tytułu 
podatku VAT (o ile przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku VAT) oraz stanie środków 
pieniężnych na rachunku bankowym.

Również opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wią-
że się z minimalnymi obowiązkami ewidencyjnymi nałożonymi na podatnika. Zasadniczo 
jednak od karty podatkowej ryczałt różni się tym, że płaci się go od faktycznie osiągniętych 
przychodów, ale bez możliwości odliczeń kosztów ich uzyskania, gdyż ideą tego podatku 
jest minimalizowanie wkładu finansowego w działalność firmy. Ryczałt w 2009 roku mogą 
opłacać ci podatnicy, którzy w roku 2008 uzyskali przychody z działalności gospodarczej 

1 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm., art. 23).
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w wysokości nie przekraczającej 150 000 €. Obecnie obowiązuje pięć stawek ryczałtu – na 
rok 2009 wynoszą one2:

a) 20% – przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów wykonywanych 
osobiście (zawody ochrony zdrowia ludzkiego i zwierząt, tłumacze i nauczyciele 
– korepetytorzy). Inne wolne zawody nie wyszczególnione w ustawie o zryczał-
towanym podatku np. księgowi, architekci, adwokaci nie posiadają uprawnień do 
ryczałtu ewidencjonowanego; 

b) 17% – hotele, pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli i części do sa-
mochodów i motocykli, pośrednictwo w handlu hurtowym;

c) 8,5% – przychody z tytułu najmu lub dzierżawy (do równowartości 4000 €), dzia-
łalność usługowa;

d) 5,5% – przychody z działalności wytwórczej oraz usługowej w zakresie budow-
nictwa, usługowej w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym 
o ładowności powyżej 2 t, przychody z uzyskanej prowizji ze sprzedaży jednora-
zowych biletów komunikacji miejskiej, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocz-
towych; 

e) 3% – działalność handlowa oraz działalność gastronomiczna bez napojów alkoho-
lowych.

Zakres informacji możliwy do uzyskania z tej formy opodatkowania jest odpowiednio 
szerszy aniżeli z karty podatkowej. Podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym 
są bowiem obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przycho-
dów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla składników 
o wartości jednostkowej większej niż 3500 zł (dodatkowo dla tych składników majątku, 
których wartość przekracza 1500 zł, a nie jest większa niż 3500 zł, stosowana jest ewidencja 
wyposażenia). Ponadto dzięki kartom przychodów znane są wartości rozrachunków pła-
cowych z pracownikami, organami podatkowymi i ZUS. Do wglądu możliwe są również 
wyciągi bankowe umożliwiające ustalenie stanu środków pieniężnych na firmowym ra-
chunku bankowym oraz dowody zakupu towarów, które podatnik ma obowiązek posiadać 
i przechowywać, co może być pomocne zwłaszcza przy ustaleniu stanu aktywów. 

Ostatnią uproszczoną formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozcho-
dów. Podstawą prawną prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych3, która upoważnia Ministra Finansów do okre-
ślenia w drodze rozporządzenia sposobu jej prowadzenia4. Księga przychodów i rozchodów 
jest pierwszą uproszczoną formą opodatkowania, w której podatek płaci się od faktycznie 
uzyskanego dochodu. Układ kolumnowy księgi pozwala bowiem na dokonywanie zapisów 

2 Ibidem, art. 12.
3 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (DzU 2000, nr 14, poz. 176 

z późn. zm., art. 24a).
4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej  

księgi przychodów i rozchodów (DzU 2003, nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
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operacji gospodarczych według rodzaju – odrębnie dla przychodów i odrębnie dla kosztów. 
Ponadto, decydując się na tę formę opodatkowania, można wybrać jedną z dwóch opcji 
podatkowych: opodatkowanie podatkiem progresywnym z 2-stopniową skalą podatkową 
18 i 32 lub 19% podatek liniowy. Oprócz prowadzenia książki przychodów i rozchodów po-
datnik ma również obowiązek prowadzić dodatkowe ewidencje w postaci: wykazu środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz ewiden-
cję zatrudnienia, a także karty przychodów zatrudnionych pracowników. Warto podkreślić, 
że na bazie dokumentacji, jaką obligatoryjnie posiada przedsiębiorstwo prowadzące księgę 
przychodów i rozchodów, istnieje możliwość „dotarcia” do informacji na temat posiadanego 
majątku i źródeł jego finansowania. Jest to jednak, ze względu na duże rozproszenie infor-
macji, proces długi i żmudny.

Analiza porównawcza poszczególnych form opodatkowania działalności 
gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

Wybór formy opodatkowania niesie ze sobą szereg konsekwencji w postaci obowiąz-
ków podatkowych i obciążeń fiskalnych, stąd decyzja o wyborze danej formy ewidencyjnej 
powinna zostać podjęta w oparciu o wieloaspektowy rachunek ekonomiczny5. Nie jest jed-
nak możliwym podanie jednej generalnej zasady określającej opłacalność poszczególnych 
form. Pomijając koszty związane z prowadzeniem dokumentacji i wypełnianiem ewidencji 
(możliwość powierzenia obsługi księgowej na zewnątrz firmy – outsourcing usług), dana 
metoda opodatkowania będzie wówczas opłacalna, gdy podatnik stosujący jedną z form 
zapłaci mniejszy podatek, aniżeli zapłaciłby, gdyby rozliczał się inną. Opłacalność danej 
formy podatkowej należy jednak zawsze analizować na gruncie konkretnych przypadków, 
ze stosownym wyprzedzeniem, tak aby mieć pewność w zakresie ewentualnych korzyści 
finansowych.

Niewątpliwe korzyści związane z minimalnymi obowiązkami ewidencyjnymi pozwa-
lają osiągnąć ryczałtowe formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zarówno karta 
podatkowa, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzują się niewiel-
kimi wymaganiami i zawiłościami prawnymi. Ponadto w przypadku karty podatkowej 
wysokość podatku ma charakter decyzji administracyjnej ustalanej odrębnie na każdy rok 
podatkowy. Warto podkreślić, iż jego wysokość nie zależy od osiągniętego dochodu, co 
z jednej strony stanowi atut tej formy opodatkowania w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo do-
brze prosperuje, z drugiej jednak strony może być przysłowiową „kulą u nogi”, gdyż ustalo-
ną stawkę podatku należy płacić co miesiąc, nawet w sytuacji ponoszenia strat. 

Również opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oprócz ko-
rzyści związanych z mniejszym zakresem obowiązków księgowych, daje także korzyści 

5 P. Szczypa: Uproszczone formy rachunkowości – analiza porównawcza dla mikro i małych przed-
siębiorstw. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. 
Rozprawy i Studia Teoretyczne (DCXLV) 571, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 565.
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finansowe. Ponieważ na wysokość obciążeń podatkowych ma wpływ jedynie przychód 
uzyskiwany przez podatnika, przedsiębiorcy opłaca się być ryczałtowcem, gdy przy zasto-
sowaniu stosunkowo niskich ryczałtowych stawek podatkowych udział kosztów zużycia 
energii, usług obcych, wynagrodzeń i kosztów ogólnozakładowych jest stosunkowo nie-
wielki, a wkład niematerialny właściciela duży. Jeżeli koszty te są odpowiednio duże, niż-
szy od podatku zryczałtowanego może być podatek na zasadach ogólnych. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów daje bowiem możliwość odliczania od 
przychodów faktycznie poniesionych kosztów, co przy wysokich kosztach może prowa-
dzić do uzyskania korzyści fiskalnych (w okresach, w których wykazuje stratę nie płaci 
podatku). Decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, należy wybrać pomiędzy 
podatkiem liniowym i progresywnym. Najczęściej przy wysokiej podstawie opodatkowa-
nia przekraczającej granicę pierwszego progu podatkowego, bardziej opłacalne staje się 
opodatkowanie według stawki liniowej, w sytuacji przeciwnej korzystniejsza jest progresja 
podatkowa. Ponadto, mimo iż ta forma opodatkowania wiąże się z koniecznością syste-
matycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp., 
prowadzona w sposób rzetelny i w oparciu o przepisy podatkowe daje podatnikowi poczu-
cie bezpieczeństwa, przez co skłania go do większej swobody w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w sposób pozwalający na rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa. 

Szersze ujęcie zalet i wad omówionych form ewidencji podatkowej zostało przedsta-
wione w tabeli 1. 

Tabela 1

Analiza porównawcza poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym

ZALETY WADY
1 2

K
ar

ta
 p

od
at

ko
w

a

– wysokość podatku ustalana jest 
w drodze decyzji urzędu skarbo-
wego na początku roku podatko-
wego, 

– nie ma obowiązku prowadzenia, 
rozbudowanych ewidencji 

– nieskomplikowana deklaracja 
roczna, która  ma charakter infor-
macyjny, a nie obliczeniowy;

– podatek płaci się nawet, gdy podatnik nie 
osiąga dochodów,

– występują liczne wyłączenia przedmiotowe 
i ograniczenia ustawowe uniemożliwiające 
dokonanie wyboru tej formy opodatkowania,

– podatnik nie może prowadzić innej działalno-
ści niż taka, która pozwala na stosowanie karty 
podatkowej,

– nie można korzystać z usług osób nie zatrud-
nionych na podstawie umowy o pracę, chyba 
że chodzi o usługi specjalistyczne,

– nie ma możliwości rocznego rozliczenia się 
z podatku dochodowego wspólnie z małżon-
kiem; 
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1 2

Ry
cz
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yc

h

– podatek płaci się tylko od przy-
chodów, zatem nie trzeba ewiden-
cjonować kosztów działalności 
i stosunkowo łatwo można ustalić 
miesięczną zaliczkę na podatek 
dochodowy,

– możliwość korzystania z niektó-
rych odliczeń od przychodu 
i podatku,

– stawki podatku są niższe niż przy 
zasadach ogólnych;

– podatek zryczałtowany jest opłacany bez po-
mniejszania przychodu o koszty jego uzyska-
nia, stąd płaci się go nawet, gdy jest strata 
z działalności,

– liczne ograniczenia ustawowe uniemożliwiają-
ce wybór tej formy opodatkowania, 

– stawka ryczałtu jest różna przy różnych źród-
łach dochodów,

– nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie 
z małżonkiem,

– obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, 
– obowiązek prowadzenia wykazu środków 

trwałych i wartości niematerialnych i praw-
nych;
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a 
ks

ię
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ho

dó
w
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w

sk
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a 
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18
%

, 3
2%

– mała liczba czynników wyłącza-
jących tę formę opodatkowania,

– możliwość odliczania kosztów 
uzyskania przychodu,

– możliwość skorzystania z odli-
czeń od dochodu i podatku,

– możliwość wspólnego rozliczania 
się  z podatku z małżonkiem, czy 
jako osoba samotnie wychowują-
ca dzieci,

– podatek płaci się dopiero po 
wykorzystaniu tzw. kwoty wolnej 
od podatku;

– potrzeba prowadzenia w sposób rzetelny 
i niewadliwy ewidencji przychodów i kosztów 
w księdze, 

– bieżący monitoring przepisów prawa podatko-
wego,

– obowiązek prowadzenia ewidencji środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

– obowiązek prowadzenia ewidencji wyposaże-
nia; 

Po
da

te
k 

lin
io

w
y 

19
%

– możliwość odliczania kosztów 
uzyskania przychodu,

– niski podatek przy wysokich 
dochodach.

– obowiązki ewidencyjne i podatkowe tak jak 
w przypadku podatku progresywnego,

– brak możliwości korzystania z odliczeń od do-
chodu i podatku oraz kwoty wolnej od podatku,

– brak możliwości wspólnego rozliczenia z mał-
żonkiem,

– podatek liniowy u jednego ze wspólników 
wyklucza opodatkowanie pozostałych w formie 
ryczałtu- muszą przejść na zasady ogólne.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym…; 
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym...; Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej  księgi przycho-
dów i rozchodów (DzU 2003, nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Z pewnością wybór właściwej formy ewidencyjnej powinien zostać poprzedzony 
szczegółową analizą potencjalnych rozwiązań podatkowych. Najczęściej z punktu widze-
nia przedsiębiorstwa najważniejszym ekonomicznym kryterium wyboru jest minimalizacja 
wysokości obciążeń podatkowych, choć równie istotną rolę powinna odgrywać także mini-
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malizacja ryzyka związanego z utratą znaczących informacji dotyczących bieżącej sytuacji 
finansowej6. 

Użyteczność informacyjna uproszczonych ewidencji podatkowych i ich dysfunkcje 
w świetle rachunkowości finansowej

System ewidencji prowadzony w przedsiębiorstwie, poza zadaniami związanymi 
z obowiązkami prowadzenia rozliczeń o charakterze publiczno-prawnym, powinien rów-
nież pozwolić na dostarczanie informacji użytecznych z punktu widzenia krótko- i dłu-
goterminowego zarządzania przedsiębiorstwem. Konsekwencją prostoty rachunkowości 
podatkowej jest niestety prawie całkowity brak ewidencji mogących służyć za podstawę 
podjęcia właściwych decyzji finansowych. Ustalenie wyniku finansowego, stanu aktywów 
i pasywów czy określenie wskaźników płynności, struktury kapitału, cyklu rotacji należno-
ści i zobowiązań przedsiębiorstwa jest znacznie utrudnione i wymaga oszacowań, nierzad-
ko obarczonych wysokim ryzykiem błędu. Na niską użyteczność informacji generowanych 
przez system rachunkowości podatkowej wpływ ma również zacieranie się zasady podmio-
towości, brak jest bowiem rozróżnienia między prywatnym majątkiem właściciela a mająt-
kiem firmy. Ponadto utrudnione lub wręcz niemożliwe jest stosowanie narzędzi rachunko-
wości zarządczej, chociażby budżetowania, które dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 
kluczowe znaczenie, stanowi bowiem podstawowy element większości wniosków o dofi-
nansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych7. 

Systemem informacyjnym dostarczającym danych liczbowych niezbędnych do oceny 
kondycji finansowej jednostki gospodarczej, w tym małego i średniego przedsiębiorstwa, 
jest rachunkowość finansowa8. Skomplikowane procedury prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, szeroki zakres obowiązków ewidencyjnych oraz przedsiębiorcy myślący przesta-
rzałymi stereotypami sprawiają, że rachunkowość finansowa niestety nie jest popularnym 
narzędziem wśród małych podmiotów, jako że znaczna ich większość zwolniona jest z obo-
wiązku jej prowadzenia9 i może korzystać z uproszczonych form ewidencji podatkowej. 
Problem postrzegania przez właścicieli roli rachunkowości finansowej jako użytecznego 

6 J. Jaworski: Kryteria wyboru uproszczeń ewidencyjnych w małym przedsiębiorstwie. „Monitor Ra-
chunkowości i Finansów” 2008, nr 1, s. 27.

7 M. Osikowicz: Rachunkowość małych firma według wymogów funduszy unijnych. Oficyna Wolters 
Kluwer, Kraków 2008, s. 22–23.

8 Teoria rachunkowości w zarysie. Red. M. Dobija. Wydawnictwo AE, Kraków 2005, s. 162–163.
9 Podmiotami gospodarczymi objętymi przepisami ustawy o rachunkowości są m.in. spółki prawa han-

dlowego, samorządowe jednostki budżetowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki 
jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produk-
tów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 
polskiej 1 200 000 €. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze 
zm., art. 2).
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systemu informacyjnego objawia się przede wszystkim w traktowaniu rachunkowości 
jako10:

– narzędzia represji i ucisku narażającego mikro, mały i średni podmiot gospodarczy 
na zwiększenie zobowiązań podatkowych oraz wzmożenie działań kontrolnych, 
sprawowanych przez organy zewnętrzne względem podmiotu,

– bezcelowego systemu, który nie jest źródłem użytecznej informacji wspierającej 
procesy kontrolno-decyzyjne albo informacja przez niego kreowana staje się nie-
zrozumiała,

– obowiązku narzuconego prawnie, nie wnoszącego żadnej wartości dodanej, któ-
rego spełnienie wymusza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związa-
nych z procesem przygotowania i prezentacji informacji finansowej. 

Opinie te należy oczywiście przeciwstawić sądom wskazującym na duże znaczenie 
rachunkowości finansowej i zarządczej w procesie raportowania wyników finansowych 
oraz zarządzania jednostką gospodarczą. Zapotrzebowanie na rachunkowość finansową 
pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy zaistnieje potrzeba zewnętrznego finansowania działal-
ności, a w konsekwencji współpracy z instytucjami finansowymi. Właśnie wówczas oka-
zuje się, że pozyskanie środków na rozwój bądź to w postaci kredytów i pożyczek, bądź ze 
środków unijnych wymaga przygotowania dokumentacji w postaci sporządzenia sprawo-
zdania finansowego w oparciu o wiarygodne informacje, których dotychczasowa uprosz-
czona ewidencja w małych podmiotach nie jest i nie będzie w stanie zapewnić. 

Podsumowanie

Postępująca globalizacja i integracja wspólnego rynku powoduje szereg zmian 
w warunkach wewnętrznych oraz zewnętrznych gospodarowania przedsiębiorstw. Prakty-
ka gospodarcza dowiodła, że takie warunki służą ekspansji zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dzięki działalności na niewielką skalę, mogą elastycznie i skutecznie 
dostosowywać się do bieżących warunków otoczenia. Mimo swego dużego znaczenia dla 
gospodarki podmioty te jednak w dalszym ciągu napotykają na liczne bariery rozwoju. 
Obok czynników o charakterze finansowym do najczęściej występujących barier z pewnoś-
cią należą trudności z pozyskiwaniem informacji oraz umiejętnościami jej przetwarzania 
i analizowania. Tylko prawidłowo skonstruowany i poprawnie wykorzystywany system ra-
chunkowości daje bowiem możliwość uzyskania rzetelnej i aktualnej informacji finansowej, 
która determinuje kształt i jakość stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem. Do niedawna 
drobni przedsiębiorcy wobec niewielkiego zapotrzebowania na informacje finansowe ak-
ceptowali uproszczone ewidencje podatkowe w zamian za niższy koszt obsługi księgowej. 
W chwili obecnej intuicyjne podejmowanie decyzji w oparciu o wyczucie i rozsądek stało 
się dalece niewystarczające. 

10 Accounting by small land medium-sized enterprises. UNCTAD TD/B/COM.2/ISAR/9, Geneva 2000, 
s. 7.
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INFORMATION USEFULNESS OF FORMS OF RECORDS 
FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES AGAINST 

THE BACKGROUND OF THE POLISH TAX SYSTEM 

Summary

Depending on the enterprises size and activity specificity small and medium sized entrepre-
neurs can choose one of three simplified forms of income taxation. However, conducting large-scale 
business operations is followed by an obligation to adjust the record- keeping and financial reporting 
system to the requirements of the Accounting Act. 

This article points out economical advantages and disadvantages of each income taxation form 
and presents a comparative analysis of potential SME’s tax burdens depending on a records method. 
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KSZTAŁTOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 
NA SKUTEK PRZYJĘTEGO SPOSOBU ROZLICZANIA WARTOŚCI FIRMY

Wprowadzenie

Wynik finansowy jednostki gospodarczej, najprościej rzecz ujmując, jest kształtowa-
ny na skutek generowania przez nią przychodów i kosztów. W obecnych czasach niezwykle 
istotne jest to, aby informacje ekonomiczne wynikające z przedstawienia zdarzeń i zjawisk 
gospodarczych w postaci wartościowej były rzetelne i zgodne z rzeczywistością. Ściśle 
dotyczy to również zasad ustalania wyniku finansowego. Jednym z istotnych elementów 
mającym wpływ na kształtowanie wyniku finansowego jest koszt powstający na skutek 
rozliczania specyficznego składnika majątku jakim jest goodwill, nazywany w polskiej 
terminologii „nabytą wartością firmy”1. Warunkiem ujawnienia i wykazywania nabytej 
wartości firmy jest zaistnienie transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa. W trwającym 
procesie globalizacji jest to zjawisko powszechne, a ujawniana na skutek połączeń przedsię-
biorstw nabyta wartość firmy osiąga bardzo często ogromne wartości, przez co powstające 
w trakcie jej rozliczania koszty mają niebagatelne znaczenie w kreowaniu wyniku finanso-
wego i sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej.

Celem artykułu jest określenie wpływu rozliczania nabytej wartości firmy na wynik 
finansowy i sytuację finansową jednostki gospodarczej, w zależności od przyjętego sposo-
bu rozliczania tego składnika majątku. 

Charakterystyka sposobów rozliczania wartości firmy 

Na przestrzeni dziejów rachunkowość reprezentowała różne podejścia do rozliczania 
wartości firmy. Obecnie polskie jednostki gospodarcze muszą brać pod uwagę dwa rozwią-
zania – pierwsze jest lansowane przez Ustawę o Rachunkowości2, drugie jest zalecane przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości3. 

1 Z rachunkowego punktu widzenia wartość firmy jest definiowana jako różnica między ceną nabycia 
określonej jednostki a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.

2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DZU nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.
3 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości tworzy i wydaje zasady rachunkowości o za-

sięgu ponadnarodowym zwane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standar-
dy Sprawozdawczości Finansowej.
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Według polskiego prawa bilansowego nabyta wartość firmy jest zaliczana do war-
tości niematerialnych i prawnych o ograniczonym czasie ekonomicznej użyteczności. Jej 
rozliczanie polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych przez czas nie dłuższy niż 
pięć lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może ten okres wydłużyć do 
dwudziestu lat. Odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy dokonuje się metodą liniową 
i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych, które w efekcie obciążają wynik fi-
nansowy.

Najnowsze rozwiązania międzynarodowe zalecają natomiast rozliczanie wartości fir-
my w ciężar kosztów tylko wówczas, gdy wystąpią przesłanki o jej spadku. Jego szacowanie 
polega na poddawaniu wartości firmy corocznym szczegółowym testom, w celu określenia 
czy powinien nastąpić odpis w koszty, czy nie. Zakaz amortyzacji wartości firmy w regula-
cjach międzynarodowych jest przejawem indywidualnego podejścia do wartości firmy, co 
wydaje się być zgodne z naturą  tego składnika majątku. 

Wpływ rozliczania wartości firmy na wynik finansowy i sytuację finansową 
jednostki gospodarczej

Rozpatrując zagadnienie wpływu rozliczania wartości firmy na sytuację finansową 
jednostki gospodarczej należy, zdaniem autorki wyjść od określenia wpływu samego faktu 
posiadania i rozliczania nabytej wartości firmy. Następnie należy przeanalizować wpływ 
przyjętego konkretnego sposobu rozliczania wartości firmy na sytuację finansową jednost-
ki gospodarczej i odzwierciedlenie jej w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadą wier-
nego i rzetelnego obrazu.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa to ogół aspektów związanych z finansowaniem 
i płynnością jednostki gospodarczej. Można tu zaliczyć między innymi strukturę źródeł 
finansowania, sposób finansowania poszczególnych grup majątku, wymagalność spłaty 
zobowiązań. Istotnym i ważnym elementem rzetelnego i wiernego obrazowania sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa odzwierciedlanej w sprawozdaniu finansowym jest adekwat-
ne przedstawienie wyniku finansowego podmiotu gospodarczego. Przy czym na wynik 
finansowy należy spojrzeć nie jak na prostą różnicę między przychodami i kosztami, ale 
jak na informację o zmianie wysokości kapitału własnego w danym okresie nie wywoła-
ną wniesieniem lub wycofaniem wkładów przez właścicieli4. Tak zdefiniowany wynik fi-
nansowy charakteryzuje jego istotę. Wynik finansowy reprezentuje jedną z podstawowych 
miar efektywności działania przedsiębiorstwa. Jest głównym narzędziem rachunkowości 
finansowej określającym stopień realizacji wyznaczonego celu danej jednostki gospodar-

4 Takie rozumienie wyniku finansowego, wynikające z przyjęcia definicji przychodów i kosztów za-
wartych w Ustawie o Rachunkowości proponuje W. Gos: Przepływy pieniężne a wynik finansowy. „Ra-
chunkowość” 2008,  11, s. 2.
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czej oraz tempo zwrotu poniesionych nakładów5. Jest to jednocześnie kategoria obarczo-
na wieloma niedoskonałościami, chociażby ze względu na stosowaną zasadę memoriało-
wą. Wiadomo nie od dziś, że przedsiębiorstwa mogą mieć kłopoty z płynnością finansową 
mimo, że ich działalność jest rentowna6. Nie zmienia to jednak faktu, że na pytanie co jest 
podstawowym miernikiem lub celem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, odpo-
wiedź często brzmi – zysk.

Rozliczanie wykazywanej w sprawozdaniu finansowym nabytej wartości firmy, pro-
wadzi, bez względu na przyjęty sposób rozliczania (amortyzacja lub coroczne testowanie) 
tego składnika majątku do powstania kosztów, które obciążają wynik finansowy jednostki 
gospodarczej. Mając na uwadze argumenty dotyczące:

– przeniesienia środka ciężkości budowania wartości przedsiębiorstwa z aktywów 
materialnych na niematerialne,

– rosnącej roli wartości firmy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa,
– utożsamiania wartości firmy z możliwością generowania ponadprzeciętnych zys-

ków przez daną jednostkę gospodarczą,
– konieczności „urealnienia” sprawozdań finansowych i dostosowania ich do potrzeb 

użytkowników,
– rosnącej liczby połączeń przedsiębiorstw w wyniku których dochodzi do ujawnie-

nia wartości firmy reprezentującej często duże kwoty pieniężne,
można wnioskować, że wpływ rozliczania wartości firmy na wynik finansowy ma niebaga-
telne znaczenie w kreowaniu wizerunku jednostki gospodarczej i zachowaniu naczelnej za-
sady rachunkowości. Dlatego też należy dążyć do sytuacji, w której odpisy w koszty zwią-
zane z rozliczaniem wartości firmy nie powodują zniekształcenia wyniku finansowego7. 
Wiedząc, że wynik finansowy jest podstawą konstrukcji wskaźników wykorzystywanych 
w analizie finansowej do określania zarówno sytuacji finansowej jednostki gospodarczej 
jak i sytuacji majątkowej, konieczność urealnienia wyniku finansowego staje się tym bar-
dziej nieodzowna. Wpływ rozliczania wartości firmy na wynik finansowy w kontekście 
wymogów stawianych współczesnej rachunkowości obrazuje rysunek 1.

5 Por. J. Franc-Dąbrowska: Poziomy wyniku finansowego miarą sytuacji finansowej przedsię-
biorstw w warunkach rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
nr 540/2006, s. 149.

6 Por. W. Gos: op.cit., s. 2.
7 Zdaniem autorki niniejszego artykułu, obawa zniekształcenia wyniku finansowego odpisami zwią-

zanymi z rozliczaniem wartości firmy może być zminimalizowana przy założeniu wykorzystania do 
rozliczania tego specyficznego składnika majątku, możliwie elastycznego modelu. Specyfika składnika 
majątku jakim jest wartość firmy i konieczność zachowania naczelnej zasady rachunkowości wymaga 
indywidualnego podejścia do sposobu rozliczania wartości firmy, który może być determinowany np. pro-
wadzoną polityką bilansową.
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Rozliczanie warto ci firmy 

Powstawanie kosztów (PKO)

Obci enie wyniku finansowego 

(obci enie pozosta ej dzia alno ci operacyjnej)

Wp yw na wska niki okre laj ce

sytuacj  finansow  jednostki  

Rys. 1.  Wpływ rozliczania wartości firmy na wynik finansowy 

Źródło:  opracowanie własne.

Obszary, którymi zajmuje się analiza finansowa służąca ocenie efektów działalności 
przedsiębiorstwa i będąca narzędziem wyznaczania kierunków dalszej działalności, są sku-
pione wokół następujących zagadnień8:

– „badanie sytuacji majątkowo-finansowej (analiza bilansu),
– badanie zdolności do generowania zysku (analiza rentowności, analiza przyczyno-

wa wyniku finansowego),
– badanie płynności finansowej (analiza zdolności do wywiązywania się ze zobo-

wiązań),
– badanie niezależności finansowej (analiza położenia finansowego).”
W tabeli 1 przedstawiono przykładowe wskaźniki dotyczące wyżej wymienionych 

obszarów analizy finansowej, na które ma wpływ wynik finansowy kształtowany, między 
innymi, przez koszty powstające na skutek rozliczania wartości firmy. 

Przy założeniu, że nabyta wartość firmy stanowi duży udział w majątku przedsiębior-
stwa, może dojść do sytuacji w której nieodpowiednie rozliczanie tego składnika majątku 
doprowadzi do zniekształcenia wyniku finansowego i wskaźników budowanych przy jego 
wykorzystaniu. Dlatego też jest istotne przyjęcie odpowiedniego dla danej jednostki gos-
podarczej sposobu rozliczania wartości firmy, co z kolei powoduje konieczność indywidu-
alnego podejścia do kategorii ekonomicznej jaką jest goodwill.

8 T. Cebrowska: Analiza finansowa. W: Rachunkowość finansowa i podatkowa. Red. T. Cebrowska. 
PWN, Warszawa 2005, s. 683.
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Tabela 1

Wskaźniki oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa zbudowane 
przy wykorzystaniu wyniku finansowego

Nazwa wskaźnika Budowa wskaźnika

Wskaźniki rentowności

Rentowność sprzedaży
(ROS – return of sales) (zysk netto / sprzedaż netto) × 100%

Rentowność majątku
(ROA – return of total assets) (zysk netto / przeciętny stan aktywów) × 100%

Rentowność kapitału własnego
(ROE – return of equity) (zysk netto / przeciętny stan kapitału własnego) × 100%

Rentowność inwestycji
(ROI – return of investment)

(zysk netto / przeciętny stan zainwestowanego kapitału) × 100%

Wskaźniki rynku kapitałowego

Wskaźnik Cena/Zysk
(P/E  – price earnings ratio) cena rynkowa jednej akcji / zysk netto na jedną akcję

Wskaźnik zysku na akcję
(EPS – earning per share) zysk netto / ilość wyemitowanych akcji

Wskaźniki zadłużenia

Poziom długu kapitał obcy / kapitał własny

Wskaźnik pokrycia spłaty 
długu

[zysk netto + (odsetki – podatek dochodowy)] / 
raty spłaty (kredytu + odsetki)

Wskaźnik pokrycia odsetek 
zyskiem
(times interest earned)

(zysk brutto + rezerwy) / odsetki

Wskaźnik pokrycia majątku 
kapitałami własnymi
(equity ratio)

(kapitał własny + rezerwy) / majątek ogółem

Wskaźnik relacji zobowiązań 
do kapitałów własnych
(debt-equity ratio)

zobowiązania / (kapitał własny + rezerwy)

Wskaźniki płynności dynamiczne

Wskaźnik wydajności gotówko-
wej zysku

(przepływy pieniężne netto działalności operacyjnej / 
zysk netto) × 100%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie T. Cebrowska: op.cit., s. 705–706.
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Wpływ amortyzacji wartości firmy na wynik finansowy i sytuację finansową 
jednostki gospodarczej

Przyjęcie do rozliczania wartości firmy odpisów amortyzacyjnych, ustalanych przy 
wykorzystaniu metody liniowej, powoduje równomierne obciążenie wyniku finansowego 
jednostki gospodarczej. Wpływ sposobu rozliczania wartości firmy przez odpisy amorty-
zacyjne na wynik finansowy jest więc łatwy do przewidzenia. Ustalone równe raty amor-
tyzacji zmniejszają wynik finansowy okresu którego dotyczą, aż do całkowitego „zużycia” 
wartości firmy. Nasuwają się jednak pytania: czy mechaniczne, równomierne odpisywanie 
w koszty  składnika majątku jakim jest nabyta wartość firmy odzwierciedla jego zużycie?, 
czy wynik finansowy nie zostaje w ten sposób zniekształcony i czy takie podejście nie 
narusza naczelnej zasady rachunkowości? Wreszcie, czy należy mówić o zużyciu wartości 
firmy jeśli jednostka gospodarcza generuje zyski i zwiększa swoją wartość? Odpowiedź na 
powyższe pytania wydaje się być oczywista. 

Graficznie wpływ amortyzacji wartości firmy na wynik finansowy jednostki gospo-
darczej przedstawia rysunek 2.

Rozliczanie warto ci firmy przez amortyzacj

Ustalenie kosztu amortyzacji zaliczanego 
do pozosta ych kosztów operacyjnych 

Odpisy równomierne 
(metoda liniowa) 

Okre lony czas odpisów 
amortyzacyjnych 

(5–20 lat) 

Sukcesywnie, równomiernie pomniejszany wynik 
finansowy na skutek odpisywania warto ci firmy  

w koszty w z góry okre lonym czasie 

Rys. 2.  Wpływ amortyzacji wartości firmy na wynik finansowy jednostki gospodarczej

Źródło:  opracowanie własne.

Rozważania na temat wpływu amortyzacji wartości firmy na wynik finansowy jed-
nostki gospodarczej prowadzą do następujących wniosków: 

a) amortyzacja wartości firmy może zniekształcać wynik finansowy, ponieważ:
– bardzo trudno w praktyce gospodarczej wyznaczyć okres ekonomicznego życia 

wartości firmy,
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– wyznaczenie sposobu (metody) amortyzacji wartości firmy jest zadaniem wyso-
ce arbitralnym;

b) wartościowe określenie wpływu rozliczania wartości firmy przez odpisy amorty-
zacyjne na wynik finansowy jest bardzo proste, ale nie odzwierciedla faktycznego 
zużycia tego składnika majątku.

Wpływ rozliczania wartości firmy przez testowanie na wynik finansowy 
i sytuację finansową jednostki gospodarczej

Przyjęcie do rozliczania wartości firmy sposobu, jakim jest coroczne szacowanie 
poziomu tego składnika majątku pozwala na lepsze odzwierciedlenie jego zużycia. Wy-
nik finansowy spółki szacującej poziom wartości firmy będzie mniej przewidywalny niż 
w przypadku amortyzacji, ale jednocześnie bardziej realny i zgodny z zasadą wiernego 
i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej ze względu na konieczność rygorystycznej 
identyfikacji i bardzo dokładnej wyceny aktualnej wartości firmy. Wartość firmy zgod-
nie z wymogami MSR/MSSF stanowi więc składnik majątku o nieograniczonym czasie 
ekonomicznej użyteczności. Jeżeli bowiem coroczny test nie wykaże spadku wartości tego 
składnika majątku, jednostka gospodarcza nie wykaże kosztów z tego tytułu i nie obciąży 
wyniku finansowego, natomiast w sprawozdaniu finansowym wartość firmy zostanie ujęta 
na niezmienionym w stosunku do poprzedniego okresu poziomie. Graficznie wpływ sza-
cowania poziomu wartości firmy na wynik finansowy jednostki gospodarczej przedstawia 
rysunek 3.

Rozliczanie warto ci firmy przez coroczne jej testowanie

Badanie poziomu warto ci firmy 
w poszczególnych latach obrotowych 

Wyst pienie zni ki poziomu 
warto ci firmy 

Brak zni ki poziomu 
warto ci firmy 

Pomniejszenie wyniku finansowego 

Brak kosztów 
(wynik finansowy 

bez obci e )

Powstanie pozosta ych 
kosztów operacyjnych 

Rys. 3.  Wpływ testowania wartości firmy na wynik finansowy jednostki gospodarczej

Źródło:  opracowanie własne.
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Reasumując rozważania na temat wpływu testowania wartości firmy na wynik finan-
sowy jednostki gospodarczej można stwierdzić co następuje:

a) coroczne testowanie poziomu wartości firmy indywidualizuje podejście rachunko-
wości do tego składnika majątku, co ma przełożenie na urealnienie wyniku finan-
sowego w poszczególnych latach obrotowych;

b) wynik finansowy zostaje obciążony kosztami zniżki poziomu wartości firmy tylko 
w latach w których zostanie ona faktycznie stwierdzona na podstawie aktualnych 
szacunków;

c) istnieje niebezpieczeństwo znaczącego obciążenia wyniku finansowego kosztami 
związanymi z rozliczaniem wartości firmy w przypadku wystąpienia dużego spad-
ku wartości tego składnika majątku w danym okresie sprawozdawczym.

Powyższe rozważania potwierdzają tezę, że przyjęty sposób rozliczania wartości 
firmy ma wpływ na adekwatne ukazanie wyniku finansowego w księgach rachunkowych 
i sprawozdaniu finansowym jednostki, co z kolei determinuje możliwość realnego odzwier-
ciedlenia sytuacji finansowej  przedsiębiorstwa i może prowadzić do naruszenia naczelnej 
zasady rachunkowości.

Podsumowanie

Nabyta wartość firmy, będąca ze swej natury składnikiem majątku niejednorodnym, 
niejednoznacznym i zmieniającym się wraz ze zmianą środowiska które je tworzy, wręcz 
wymaga specyficznego podejścia w kwestii ujmowania, rozliczania i wykazywania jej 
w sprawozdaniu finansowym. W artykule starano się zasygnalizować, że rozliczanie war-
tości firmy jest generatorem kosztów, które mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie 
wyniku finansowego. Wydaje się, że decydujące znaczenie dla wiernego (adekwatnego) od-
zwierciedlenia rzeczywistości ma tu przyjęty sposób rozliczania tego składnika majątku. 

INFLUANCE OF CHOSEN METHOD FOR CALCULATING GOODWILL 
ON THE COMPANY’S FINANCIAL RESULT

Summary

Company’s financial result is an effect of generated costs and revenues. The article presents 
the influence of calculating goodwill on company’s financial result. The most important aspect for 
keeping the financial result reliable is to make a proper choice of method for calculating goodwill.
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Wprowadzenie

Innowacje są decydującym czynnikiem przemian strukturalnych w gospodarce. Od-
działują one na zmiany w jej strukturze i dalszy rozwój, podwyższając jej konkurencyjność. 
Bez innowacji przedsiębiorstwa nie racjonalizują kosztów i przegrywają w obliczu doko-
nujących się przemian w otoczeniu rynkowym. Problematyka zwiększania poziomu inno-
wacyjności dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, które mają już doświadczenia we wdrażaniu 
nowych produktów lub usług, ale i tych, które do tej pory nie wdrażały innowacji. 

Celem artykułu jest analiza uwarunkowań innowacyjnych dla podmiotów gospodar-
czych oraz inicjatyw promujących działania innowacyjne w Niemczech.

Warunki ramowe dla innowacji w Niemczech

Stan innowacji w Niemczech pozostaje pod dużym naciskiem konkurencji ze stro-
ny innych gospodarek na świecie i stara się odnaleźć własną drogę. Im bardziej przedsię-
biorstwa dążą do zdobywania nowych rynków i wykraczania poza granice konsumentów 
w swoim kraju, tym bardziej muszą liczyć się z naciskiem ze strony konkurencji. Konku-
rencja ze strony innych przedsiębiorstw dotyczy nie tylko cen produktów, ale także w przy-
padku pewnych produktów – jakości czy też pomysłowości. Często te dwie dziedziny łączą 
się ze sobą i przedsiębiorstwa poszukują takich rozwiązań innowacyjnych, które będą przy 
okazji wpisywały się w strategię racjonalizacji kosztów.

Ważną rolę we wspieraniu innowacji odgrywa państwo. Szczególnie mniejsze pod-
mioty zyskują często na jego pomocy, gdyż bez wsparcia nie są w stanie konkurować z du-
żymi koncernami. Oszacowaniem zdolności do innowacji gospodarki narodowej zajmuje 
się Instytut Niemieckiej Gospodarki w Kolonii (niem. Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln). W swoich badaniach bierze on pod uwagę ponad 20 zmiennych, które określają pod-
stawowe obszary istotne dla innowacji w danej gospodarce. Instytut wyodrębnił cztery ta-
kie obszary:

– nakłady (wydatki) i powstanie (geneza), zawierające takie czynniki jak np.: wydat-
ki na badania i rozwój na mieszkańca oraz siła wspierania badań,
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– kapitał ludzki, zwierający np. udział zatrudnionych w obszarze wysokich technolo-
gii,

– warunki ramowe, tj. ogólne warunki dla innowacji, takie jak np.: koszty założenia 
przedsiębiorstwa lub regulacje rynkowe,

– wskaźniki produktywności innowacji, takie jak: liczba patentów mających znacze-
nie na świecie i specjalizacja eksportu1.

Każdy z tych obszarów przyczynia się do ogólnego obrazu zdolności innowacyjnej 
danego kraju. Oznacza to, że czynniki działają w sposób komplementarny. Przykładowo 
niedoborów w zakresie kapitału ludzkiego nie da się zrekompensować poprawą warunków 
ramowych. 

Ważnym wskaźnikiem skuteczności polityki innowacyjnej danego kraju jest wskaź-
nik intensywności badań i rozwoju, mierzony jako relacja wydatków na badania i rozwój do 
produktu krajowego brutto (PKB). W Niemczech w 2003 roku wynosił on 2,52%, a w roku 
2004 2,48%2. Istotne jest jednak aby wskaźnik ten, nawet wolno, ale systematycznie rósł. 
Niemcy nie są gospodarką przodującą w zaawansowanych technologiach, co nie oznacza, 
że nie poszukują dla siebie miejsca w różnych branżach przemysłu. 

Warunki ramowe dla innowacji dokonywanych przez sektor MSP zależą od różnych 
czynników. Można zauważyć generalnie, że poziom innowacyjności MSP jest szczególnie 
wysoki tam, gdzie ich niski udział w rynku, przy wysokiej jakości nakładów pracy. Z kolei 
studia empiryczne wskazują, kiedy warunki ramowe są korzystne dla innowacji w MSP. 
Jest to przypadek kiedy ma zastosowanie tzw. I wzór innowacji Schumpetera (niem. Schum-
peter-I-Innovationsmuster). We wzorze tym uwzględnia się następujące kryteria:

– mała koncentracja rynku,
– duże znaczenie nowych innowatorów,
– niski poziom przywłaszczenia wiedzy,
– wymiana znaczących innowatorów.
Wzór ten potwierdzają dane empiryczne, zgodnie z którymi w branżach przemysło-

wych output innowacji przez MSP jest tym mniejszy, im wyższa koncentracja na rynku. 
Rozważna i zróżnicowana struktura rynku pozytywnie wpływa zatem na zdolności inno-
wacyjne danej gospodarki. 

Problemy MSP z wdrażaniem innowacji wynikają przede wszystkim z niedoborów 
kapitału oraz z braku wykwalifikowanej kadry. Wdrażanie innowacji wiąże się z dużym 
ryzykiem, które w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest o wiele większe niż 
w przypadku dużych firm. Dlatego małe firmy rezygnują często z wdrażania innowacji.

Niedogodności związane z wdrażaniem innowacji przez MSP powodują, że w 2004 
roku w Niemczech udział przedsiębiorstw nie wdrażających innowacji znacznie się pod-

1 W. Elsenbast, K. Lichtblau, K.-H. Röhl: Forschungsförderung des deutschen Mittelstands. IW Analy-
sen, Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Deutscher Instituts-Verlag, Köln 
2007, s. 6.

2 BMBF, Forschung und Innovation in Deutschland 2005, Bonn, www.bmbf.de.
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niósł, a przedsiębiorstw wdrażających innowacje – znacznie się obniżył3. Jedną z przyczyn 
jest utrudniony dostęp do źródeł finansowania. MSP zwykle w pierwszej kolejności zainte-
resowane są kredytem bankowym, jednak często spotykają się z decyzją odmowną z uwagi 
na niski poziom kapitałów własnych oraz brak wystarczających zabezpieczeń. W związku 
z tym przedsiębiorstwa interesują się innymi, alternatywnymi formami finansowania, np.: 
wypracowaną nadwyżką finansową lub finansowaniem udziałowym.

Należy podkreślić, że łatwiejszy dostęp do kredytów mają przedsiębiorstwa, które 
funkcjonują już na rynku. Przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające działalność, i to o cha-
rakterze nowatorskim i innowacyjnym, są często niewłaściwie wyceniane przez instytucje 
finansowe. Wysokie ryzyko takiej działalności, szczególnie w obszarze wysokich techno-
logii, sprawia, że kredyt bankowy nie jest w tym przypadku najlepszą formą finansowania. 
Młode, dynamiczne MSP sięgają wtedy raczej po kapitał własny. Dlatego też w przypadku 
niedostatku kapitału większej rangi nabiera tzw. „kapitał ryzyka”, czyli venture capital. 
Niestety w Niemczech rynek venure capital nie rozwinął się do tej pory w sposób zado-
walający, w porównaniu do Stanów Zjednoczonych czy też Wielkiej Brytanii. Dlatego też 
w Niemczech podejmowane są różne inicjatywy mające przyczynić się do zwiększenia.

Polityka wspierania innowacji w Niemczech

Deficyt w sferze innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich 
w Niemczech, powoduje, że państwo włącza się w różne programy, wchodzące w skład 
ogólnej polityki wspierania przedsiębiorstw. Głównymi założeniami tych programów jest:

– minimalizowanie ryzyka związanego z innowacjami,
– obniżanie kosztów wdrażania innowacji,
– poprawa dostępu do źródeł finansowania.
Wsparcie w zakresie badań i rozwoju posiada w Niemczech pewną konkretną struk-

turę. Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że w 2005 roku państwo w najwięk-
szym stopniu wspierało przedsięwzięcia innowacyjne w szkołach wyższych, kwotą blisko 
8 mld euro oraz instytutów badawczych i organizacji non-profit, kwotą ponad 7 mld euro. 
Przedsięwzięcia innowacyjne dokonywane przez podmioty gospodarcze wspierane były 
kwotą przeszło 2 mld euro. 

3 KfW Bankengruppe: KfW-Mittelstandspannel 2005. Frankfurt am Main, März 2005, s. 87–88, www.
kfw.de.
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Rys. 1.  Strumienie finansowania badań i rozwoju w Niemczech w mln euro w roku 2005

Źródło:  W. Elsenbast, K. Lichtblau, K.-H. Röhl: op.cit., s. 14

Dodatkowymi źródłami finansowania badań i rozwoju były:
– środki otrzymywane z zagranicy, które wpływały do szkół wyższych, instytutów 

i organizacji non-profit oraz do przedsiębiorstw, 
– środki organizacji non-profit, kierowane do tych organizacji lub bezpośrednio do 

sektora przedsiębiorstw,
– środki wypracowywane przez podmioty gospodarcze i przeznaczane przez nie na 

finansowanie innowacji oraz kierowane do szkół wyższych oraz instytutów i orga-
nizacji non-profit. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku największe nakłady na badania 
i rozwój dopływają do podmiotów gospodarczych (37 910 mln euro), ale w 90% były przez 
nie same wypracowywane. Drugim ważnym źródłem wspierania gospodarki w aspekcie 
badań i rozwoju jest państwo.

Wspieranie działalności innowacyjnej przez federację następuje poprzez:
– bezpośrednie projekty badawczo-rozwojowe,
– bezpośrednie wspieranie w ramach programów branżowych,
– pośrednie, specjalistyczne wspieranie w ramach obszarów technologicznych nie 

związanych z programami branżowymi,
– sektorowe wspieranie badań i rozwoju (np. budowa samolotów cywilnych),
– inne pośrednie środki wspierania badań.
Wspieranie w ramach programów branżowych dotyczy obszarów technologicznych, 

co do których oczekuje się, że będą miały znaczenie w przyszłości. Wspieranie pośred-
nie i specjalistyczne w ramach obszarów technologicznych nie związanych z programa-
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mi bran  żo wymi obejmuje wspieranie takich technologii, które nie zostały objęte programami 
branżowymi. W przypadku sektorowego wspierania badań i rozwoju chodzi o wspieranie nie 
obszarów technologicznych, lecz o wspieranie określonego sektora gospodarki. Pozostałe 
pośrednie środki przeznaczane są na badania i rozwój dotyczące specjalistycznych techno-
logii, nie ujętych wyżej.

Co należy podkreślić, od 1992 roku w Niemczech nie istnieje podatkowe wsparcie 
badań i rozwoju. Państwo kładzie natomiast nacisk na transfer nowoczesnych technologii 
pomiędzy środowiskiem nauki a środowiskiem gospodarki. Wspierane są zatem powiąza-
nia obu tych środowisk, dyfuzja wiedzy oraz synergiczne wykorzystanie wiedzy specjali-
stycznej w gospodarce i badaniach.

Koordynacja wspierania badań na szczeblu federacji w Niemczech prowadzona jest 
przez dwa, współpracujące ze sobą ministerstwa: Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań 
(BMBF) i Federalne Ministerstwo Gospodarki (BMWi). Brak natomiast mechanizmów ko-
ordynacji wspierania badań na szczeblu poszczególnych landów. 

Udział Programów Ramowych Unii Europejskiej stanowi 4–5% federalnych wy-
datków na badania i rozwój w Niemczech. W VI Programie Ramowym (obowiązującym 
w latach 2002–2006), którego budżet wynosił 17,5 mld euro zdefiniowano na nowo cele 
europejskiej polityki badań i rozwoju. Do celów tych należało m.in.:

– wspieranie międzynarodowej kooperacji w zakresie badań i rozwoju, z udziałem 
większej liczby partnerów z krajów członkowskich,

– podział kosztów między Unię Europejską i partnerów podlegających wsparciu,
– koncentracja na badaniach,
– interdyscyplinarność.
Wszystkie te działania miały sprzyjać zacieśnieniu powiązań i większej integracji 

badań prowadzonych w UE i wspieraniu budowy europejskiego obszaru badawczego, czyli 
integrowania polityki  badań i rozwoju, infrastruktury badawczej i mobilności.

Tabela 1

Wsparcie badań i rozwoju w przedsiębiorstwach wg klas wielkości w latach 1991–2003 (w %)

Przedsiębiorstwa 
o liczbie zatrudnionych 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

poniżej 100 4,8 7,1 7,9 7,2 7,4 9,1 8,9
100–499 7,4 4,6 6,8 6,5 6,4 10,4 10,9
500 – 1999 11,5 27,8 17,8 17,3 19,2 26,9 23,9
2000 i więcej 76,3 60,5 67,5 69,0 67,0 53,6 56,3
Razem 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło:  Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, FuE-Aufwendungen steigen nur leicht. Fue-Info, 
Heft 1, s. 2–9.
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Dane zaprezentowane w tabeli wyraźnie wskazują, że beneficjentami wsparcia w za-
kresie badań i rozwoju w dominującej większości są przedsiębiorstwa duże, a zwłaszcza 
te, w których liczba zatrudnionych przekracza 2 tys. osób. Jednocześnie jednak można za-
uważyć, że wsparcie dla tych przedsiębiorstw ulega systematycznemu obniżeniu: w 1991 
roku wynosiło ponad 76% pomocy łącznie kierowanej do przedsiębiorstw, zaś w roku 2003 
tylko niewiele ponad 56%. Z kolei udział pomocy kierowanej do przedsiębiorstw małych 
i średnich wolno, lecz systematycznie rośnie4.
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Rys. 2.  Wysokość wsparcia przez państwo badań i rozwoju w przedsiębiorstwach w latach 1991–
2003 w mln euro

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Stifterverband für die deutsche Wissenschaft: op.cit., s. 2–9.

Na rysunku 2 przedstawiona została wysokość wsparcia kierowana do przedsiębiorstw 
w mln euro. Dane przedstawione na rysunku 2 pochodzą z dwóch materiałów źródłowych: 
Federalnego Urzędu Statystycznego oraz Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. 
Wielkości udzielonego wsparcia różni się szczególnie w latach 2001 i 2003. W obu staty-
stykach zaznacza się jednak ogólna tendencja spadkowa wysokości kierowanego wsparcia, 
która związana jest z obniżeniem wsparcia otrzymywanego przez duże przedsiębiorstwa 
(por tab. 1).

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez IW Consult, określone zostało praw-
dopodobieństwo otrzymania wsparcia przez przedsiębiorstwo. Prawdopodobieństwo, że 
przedsiębiorstwo znajdzie się w grupie wspieranych podmiotów, jest tym wyższe, im:

– większą wykazuje kwotę przychodów sprzedaży eksportowej,
– więcej przeznacza środków na badania i rozwój,
– wyższy posiada udział ze sprzedaży nowych produktów w ogóle obrotów,
– wyższe ma obroty ogółem,

oraz kiedy:

4 W Niemczech tradycyjnie do sektora MSP zaliczane są także przedsiębiorstwa, w których liczba 
zatrudnionych wynosi do 499 osób, pod warunkiem, że są to podmioty w których spełnione są kryteria 
jakościowe zaliczania do sektora MSP.
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– utrzymuje kontakty z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi,
– należy do branży produkcyjnej,
– posiada siedzibę w landach wschodnich.
W Niemczech wspierane są zatem raczej przedsiębiorstwa duże, innowacyjne, prowa-

dzące intensywne badania, mające silną pozycję eksportową oraz mające ścisłe powiązania 
ze środowiskiem nauki. Prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia rośnie wraz ze wzro-
stem wielkości przedsiębiorstwa i kształtuje się na poziomie:

– blisko 9% – w małych przedsiębiorstwa, o obrotach do 1 mln euro, 
– 10% – w średnich, o obrotach od 1 mln do 50 mln euro,
– ok. 19% – w dużych średnich przedsiębiorstwachch, o obrotach od 50 mln euro do 

250 mln euro,
– powyżej 30% – w dużych przedsiębiorstwach, o obrotach powyżej 250 mln euro. 

Ponadto:
– prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia przez przedsiębiorstwo innowacyjne 

jest 2,5 razy większe niż przez przedsiębiorstwo nie wdrażające innowacji,
– prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia przez przedsiębiorstwa z landów 

wschodnich jest 2,8 razy większe niż przez przedsiębiorstwo z landów zachod-
nich,

– przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysoką kwotą przychodów z eksportu mają 
blisko 2 razy większe prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia niż przedsiębior-
stwa krajowe, nie eksportujące,

– przedsiębiorstwa działające w obszarach energii odnawialnych, medycynie, bio- 
i nanotechnikach lub technologiach optycznych mają 3 razy większe prawdopodo-
bieństwo otrzymania wsparcia niż przedsiębiorstwa nie działające w tych obsza-
rach.

Wspieranie w obszarze badań i rozwoju ma pozytywne skutki, jeśli nie stanowi tylko 
przyznania środków finansowych, ale indukuje pozytywne efekty w przyszłości danego 
podmiotu i mobilizuje przedsiębiorstwo do rozszerzania tej działalności. 

Podsumowanie

Wspieranie innowacji to w Niemczech ważna część polityki prowadzonej przez pań-
stwo. Pomoc ta dotyczy szczególnie grupy małych i średnich przedsiębiorstw, które ge-
neralnie gorzej radzą sobie z podejmowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. Co prawda 
w ostatnim czasie obserwuje się pozytywne zjawisko wzrostu innowacyjności MSP, ale ten 
sektor gospodarki ciągle wymaga jeszcze wieloaspektowego wsparcia. 

Podstawową barierą we wdrażaniu innowacji jest niedostatek kapitału. MSP wykazują 
niedobory kapitału zarówno na poziomie kapitału obcego jak i własnego. Państwo podejmu-
je zatem szereg działań mających wzmocnić bazę kapitałową przedsiębiorstw. Ważną rolę 
w otrzymaniu takiego wsparcia odgrywają także cechy charakterystyczne danego podmio-
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tu, które bardziej lub mniej predestynują je do otrzymania pomocy finansowej. W uprzywi-
lejowanej pozycji znajdują się generalnie przedsiębiorstwa duże, mające już doświadczenia 
we wdrażaniu innowacji, mające kontakty ze środowiskiem nauki. We wspieraniu inno-
wacyjności istotne jest zatem nie tylko wsparcie finansowe, ale tworzenie infrastruktury 
i powiązań pomiędzy światem nauki i gospodarki.

ÖFFENTLICHE FÖRDERUNG ALS DER FAKTOR INVESTRIERUNG 
UND INNOVATIONEN IN DEUTSCHE UNTERNEHMEN

Zusammenfassung

Im wirtschaftlichen Strukturwandel sind die Innovationen ein entscheidender Parameter, weil 
sie die Anpassung und Weiterentwicklung der Wirtschaft bewirken. Die Innovationen erhöhen die 
Wettbewerbsfähigkeit von Industrien. Die Innovationsgradvergrößerung betrifft nicht nur die Unter-
nehmen, die Innovationen anleiten, aber auch die Unternehmen, die Nichtinnovatoren sind. 

Der Innovationsstandort Deutschland unter erhöhtem Wettbewerbsdruck von anderen Wir-
tschaften und Märkten steht. Aber Deutschland versucht auch eigene Wege zu finden. Die For-
schungsförderung in Deutschland ist eine wichtige Staatspolitikteil. Die Hilfe betrifft besonders kle-
ine und mittlere Unternehmen, die sich für die Innovationen relativ selten entscheiden. 

Diese Studie untersucht und analysiert die Innovationsbedingungen für Unternehmen in Deu-
tschland und die Initiativen, die innovative Aktivitäten fördern.
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CZYNNIKI REALIZACJI POLITYKI DYWIDEND 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH1

Wprowadzenie

Polityka dywidend stanowi jeden z trudniejszych obszarów decyzyjnych kierowni-
ctwa przedsiębiorstw. W literaturze znane są różne podejścia do polityki dywidendy2. Mimo 
licznych badań, nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie wyboru najkorzystniej-
szej dla przedsiębiorstwa polityki dywidend. Z jednej strony wypłata dywidendy powoduje 
bowiem uszczuplenie kapitału własnego i zmniejszenie dostępności środków na inwestycje. 
Jeżeli jednak proces inwestycyjny nie wymaga znaczących nakładów, wypłata dywidendy 
nie musi z tą grupą decyzji konkurować. Dodatkowo udziałowcy (akcjonariusze), którzy 
otrzymają korzyści z tytułu posiadanych udziałów (akcji) w postaci dywidendy mogą czuć 
się usatysfakcjonowani zyskownością zainwestowanego w działalność gospodarczą kapi-
tału. Z drugiej strony wypłata dywidendy, mająca konsekwencje w przepływie środków 
pieniężnych może spowodować pogorszenie płynności finansowej, z którą wiele przedsię-
biorstw w Polsce ma okresowe trudności. Generalnie, z badań wynika, że większość spółek 
kapitałowych nie wypłaca dywidendy3. Podobnie sytuacja prezentuje się w przedsiębior-
stwach rolniczych, w których w około 25–30% realizuje się wypłaty dywidendy.

Przedsiębiorstwa rolnicze oceniane są zazwyczaj jako jednostki cechujące się swoistą 
specyfiką, gdyż wykorzystują w procesie produkcji naturalne właściwości roślin i zwierząt, 
a ich wyniki finansowe bezpośrednio uzależnione są od czynników biologicznych. Autor-
ka stoi jednak na stanowisku, że przedsiębiorstwa rolnicze, jak każdy inny podmiot go-
spodarczy muszą sprostać finansowym wymogom rynku, powinny więc być oceniane jak 

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji habilitacyjnego projektu badawczego pt.: „Gospodarowa-
nie zyskiem a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych” N11300732/303.

2 Por. F. Modigliani, M.H. Miller: Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. „The Journal 
of Business” 1961, nr 4, s. 411–433; F. Modigliani, M.H. Miller: The cost of capital, corporation finance 
and the theory of investment. „The American Economic Review” 1958, nr 3, s. 261–297; M. Sierpińska: 
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków; A.N. 
Duraj: Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

3 A. Szablewski: Dywidenda i wykup akcji. „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 2, s. 59; 
M. Sierpińska: Zysk na kawałki. „Dziennik Polski” z 15.05.2000 r.
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inne podmioty gospodarcze4. To podejście stosowane jest również przez autorkę w ocenie 
polityki dywidend realizowanej w przedsiębiorstwach rolniczych. Relatywnie prostym za-
daniem jest określenie mierników i wskaźników finansowych charakteryzujących politykę 
dywidend. Niewątpliwie słuszne jest spostrzeżenie Damodarana, że decyzje o ograniczeniu 
dywidendy podejmowane są, gdy spółki dokonywały trafnych wyborów inwestycyjnych 
i miały korzystne projekty inwestycyjne, jednak praktyka dowodzi, że spółki wypłacają 
dywidendę także w trakcie realizacji rentownych projektów inwestycyjnych5. Wypłata dy-
widend stanowi więc element procesu decyzyjnego i nie zawsze wynika z sytuacji finanso-
wej przedsiębiorstw. Mniej wymierne i rzadziej spotykane jest podejście, w którym ocenie 
poddawane są decyzje wpływające na politykę wypłaty dywidendy. Ten aspekt polityki dy-
widend poruszył w swoich badaniach Lintner6, a jeden z wniosków, który dotyczy niechęci 
menedżerów do podejmowania decyzji o zmianie dywidendy, w przedsiębiorstwach rolni-
czych można rozszerzyć na stwierdzenie o niechęci do podejmowania decyzji o wypłacie 
dywidendy w ogóle. Z badań autorki wynika bowiem, że wypłaty dywidendy nie różnicują 
sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, a sytuacja finansowa tej grupy podmiotów 
gospodarczych nie ma znaczenia przy podejmowaniu decyzji o wypłacie dywidendy. Istot-
nym natomiast jest podejście (opinia) kierownictwa przedsiębiorstwa do decyzji w zakresie 
polityki dywidend.

Cel, metodyka i zakres badań

Celem artykułu jest określenie czynników realizacji polityki dywidend, wynikają-
cych z postaw zarządzających w przedsiębiorstwach rolniczych. Sformułowano następującą 
hipotezę badawczą: niechęć do wypłaty dywidendy stanowi podstawowy czynnik ograni-
czający wypłaty dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych.

Przeprowadzone analizy wykonane zostały na podstawie danych zgromadzonych 
w trakcie realizacji badań terenowych w latach 2007–2008 z wykorzystaniem kwestiona-
riusza wywiadu. Wywiady przeprowadzono z właścicielami i menedżerami przedsiębiorstw 
rolniczych. Próba została dobrana w sposób celowy, obejmowała 79 przedsiębiorstw usytu-
owanych na terenie całej Polski. Aby zweryfikować hipotezę badawczą, dane będące opi-
niami kierownictwa przedsiębiorstw na temat polityki dywidend, opracowano w systemie 
0–1 i zbudowano model binarny oraz model logitowy. Oszacowanie modelu dychotomicz-
nego – liniowego modelu prawdopodobieństwa – zawierającego tylko zmienne binarne po-
zwoliło na zidentyfikowanie czynników o charakterze decyzyjnym. Przeprowadzono ana-

4 Kwestie płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie literaturowych normatywów 
rozpatrzono w artykule: J. Franc-Dąbrowska: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. 
„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2008, nr 1(314), Warszawa, s. 43–59.

5 A. Szablewski: Dywidenda i wykup akcji. „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 2, s. 61; 
oraz badania własne.

6 J. Lintner: Distribution of Income of Corporations Among Dividends. „Retained Earnings and Taxes”, 
American Economic Review (May) 1956, s. 97–113.
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lizę eksploracyjną, która pozwoliła wyodrębnić 257 zmiennych binarnych – indykatorów 
(tab. 1), z których każdy oznaczał jedną z charakterystyk opinii na temat decyzji o wypłacie 
dywidendy w przedsiębiorstwach rolniczych oraz v2 – zmienną binarną określającą decyzję 
o wypłacie dywidendy (v2 = 1) lub decyzję o braku wypłaty dywidendy (v2 = 0). Zmienną 
objaśnianą (Y) stanowiła zmienna v2.

Tabela 1

Zmienne objaśniające wykorzystywane do budowy modeli binarnego i logitowego

Symbol Zmienne objaśniające
Nr pytania według 

kwestionariusza 
wywiadu

v2 Dywidenda_0-1, zmienna objaśniana x
v3 Prowadzenie przedsiębiorstwa – źródło pracy 1.7.
v4 Prowadzenie przedsiębiorstwa – inne cele 1.7.
v5 Prowadzenie przedsiębiorstwa – zyski udziałowców 1.7.
v6 Wypłata dywidendy: decyzja ważna 2.4.
v7 Wypłata dywidendy: decyzja średnio ważna 2.4.
v8 Chęć realizacji zysków bieżących przez udziałowców 2.6.
v9 Polityka firmy w zakresie podziału zysku 2.6.
v10 Niechęć do wypłaty dywidendy 2.9.
v11 Dywidenda: motywująco dla udziałowców 2.10.
v12 Dywidenda: nie ma znaczenia dla udziałowców 2.10.
v13 Dywidenda: motywująco dla pracowników 2.10.
v14 Dywidenda: motywująco dla kierownictwa 2.10.
v15 Dywidenda: ma wymiar czysto finansowy 2.10.
v16 Okresowy brak płynności uniemożliwia wypłatę dywidendy 2.12.
v17 Dobra płynność pozwala na wypłatę dywidendy 2.12.
v18 Wypłata dywidendy aby pracownicy byli zadowoleni z pracy 2.15.
v19 Nie są szacowane koszty bankructwa 2.16.
v20 Gdy nadmiar gotówki, wypłaca się dywidendy 2.17.

v21 Gdy nadmiar gotówki utrzymuje się nadmiar gotówki na koncie 
„na wszelki wypadek” 2.17.

v22 Gdy nadmiar gotówki, realizuje się inwestycje nie ujęte w planach 2.17.
v23 Gdy poniesie się stratę udziałowcy wnoszą dopłaty do kapitału 2.17.
v24 Realizuje się inwestycje na miarę zasobów kapitałowych 2.17.
v25 Kierownik woli uzyskać obecnie część zysku w postaci dywidendy 2.18.

v26 Kryterium oceny efektywności prowadzonej działalności: 
zysk na 1 ha 3.11.

Źródło:  badania własne.

7 Spośród 129.
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Aby wyodrębnić zmienne objaśniające przyjęto następujące kryteria doboru:
– przeprowadzono analizę współzależności między zmienną objaśnianą a zmien-

nymi objaśniającymi na podstawie testu Chi-kwadrat oraz miar współliniowości 
V-Kramera, R-Pearsona i korelacji Spearmana,

– istotną statystycznie korelację ze zmienną objaśnianą,
– liczba jednostek dla zmiennej większa niż 10% liczby obserwacji,
– możliwe małe skorelowanie zmiennych między sobą8.
Przyjęto punkt podziału w klasyfikacji zgodnie z zasadą P* = α = (36/79 = 0,46)9. 

Wyniki badań

W grupie badanych 79 przedsiębiorstw stwierdzono, że w latach 2001–2007 przynaj-
mniej jeden raz podjęto decyzje o wypłacie dywidendy w 36 podmiotach (46%). Z tej grupy 
w zaledwie 5 przedsiębiorstwach corocznie wypłacano dywidendę, natomiast w ok. 75% 
przedsiębiorstw wypłaty realizowano rzadziej niż 3-krotnie w ciągu 7 lat. W celu zidenty-
fikowania czynników realizacji polityki dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych prze-
prowadzono estymację Uogólnioną Metodą Najmniejszych Kwadratów (UMNK) modelu 
binarnego. Wyniki UMNK-estymacji modelu binarnego zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2

Wyniki UMNK-estymacji ogólnego modelu binarnego

Model: Estymacja UMNK z wykorzystaniem 79 obserwacji 1–79
Zmienna zależna: v2
Błędy standardowe parametrów według odpornej heteroskedastyczności, wariant HC1
Zmienne Współczynnik Błąd standardowy t-Student p-value Istotność*)

const 0,580 0,069 8,415 0,000 tak
v10 –0,452 0,094 –4,828 0,000 tak
v11 0,450 0,112 4,031 0,000 tak
v6 –0,239 0,096 –2,481 0,015 tak
Wsp. determinacji R2 = 0,488
Skorygowany R2 = 0,468
Statystyka F  = 23,846 (wartość p < 0,00000)
Test Kołmogorowa-Smirnowa Z = 1,589, p = 0,013 

*) zmienna istotna przy poziomie istotności 5%.

Źródło:  badania własne.

8 M. Gruszczyński: Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monogra-
fie i opracowania 490, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 85.

9 Liczba obserwacji v2 = 1 = 36, łączna liczba obserwacji = 79. Więcej w: M. Gruszczyński: Modele 
i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i opracowania 490, Oficyna 
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 86–87.
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Aby zweryfikować poprawność modelu przeprowadzono test Kołmogorowa-Smirno-
wa na normalność rozkładu reszt, formułując hipotezę zerową: dystrybuanta empiryczna 
posiada rozkład normalny. Statystyka testu wyniosła Z = 1,589, a wartość p = 0,013, a więc 
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Rozkład reszt dla UMNK-estymacji ogól-
nego modelu binarnego zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1.  Wykres rozkładu reszt dla UMNK-estymacji ogólnego modelu binarnego

Źródło:  badania własne.

Czynnikiem wpływającym na ograniczenie decyzji o wypłacie dywidendy (25–30% 
przedsiębiorców realizowało wypłaty) była niechęć do wypłaty dywidendy (v10). Był 
to czynnik o znaczącym wpływie na decyzje o realizacji wypłat pieniężnych z zysku10 
(p-value 0,00052), wpływając na ograniczenie wypłat dywidendy. Drugim znaczącym 
czynnikiem (v11) było podejście kierownictwa, wskazujące na motywujący dla udzia-
łowców charakter dywidendy (forma nagradzania kierownictwa i pracowników będących 
udziałowcami). Czynnik ten również charakteryzował się znaczącym poziomem istotności 
(p-value = 0,00002), wpływając pozytywnie na decyzje o wypłacie dywidendy. Kolejnym 
czynnikiem objaśniającym w modelu było uznanie decyzji o wypłacie dywidendy za ważną, 
jednak o negatywnym wpływie na wypłaty. Na podstawie badań stwierdzono, że większość 

10 W badanych przedsiębiorstwach poza wypłatą dywidend realizowano wypłaty premii i nagród dla 
udziałowców, jednak ich udział był symboliczny i w tym przypadku można przyjąć, że wypłaty pieniężne 
z zysku są tożsame z pojęciem wypłat dywidendy. Ograniczenie wypłat z zysku w formie premii i nagród 
wynikało z faktu, że większość pracowników przedsiębiorstw rolniczych jest jednocześnie ich udziałow-
cami i uzyskiwała korzyści z tytułu posiadania udziałów w postaci dywidendy.

Histogram
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przedsiębiorców, którzy oceniali decyzję o wypłacie dywidendy jako ważną uznawała ją 
jednocześnie za decyzję niekorzystną dla rozwoju przedsiębiorstwa, co znalazło swoje od-
zwierciedlenie w modelu. Można więc uznać, że kierownictwo badanych przedsiębiorstw 
rolniczych niechętnie realizowało wypłaty dywidend. Uwagę zwraca dobre dopasowanie 
modelu (R2 = 0,48 – 0,65)11.

W tabeli 3 zawarto klasyfikację przyporządkowania poprawnych odpowiedzi. Stwier-
dzono ponad 80% odsetek poprawnych klasyfikacji, co należy uznać za pozytywną wery-
fikację modelu.

Tabela 3

Tabela klasyfikacyjna dla UMNK-estymacji ogólnego modelu binarnego

Wyszczególnienie

Obserwowane
Dywidenda 0–1 Procent 

poprawnych 
klasyfikacji0 1

Dywidenda 0–1
0 34 9 79,1
1 5 31 86,1

Procent ogółem x 39 40 82,3

Źródło:  badania własne.

Stwierdzono jednoznacznie, że wypłaty dywidendy determinowane są przede wszyst-
kim decyzjami kierownictwa i jego poglądami na temat wypłat pieniężnych z zysku, nie 
mają większego związku z sytuacją finansową przedsiębiorstw rolniczych. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że decyzje o wypłacie dywidendy nie różnicują przedsiębiorstw re-
alizujących i nie realizujących wypłat pieniężnych z zysku z punktu widzenia zróżnicowa-
nych miar skali oraz mierników i wskaźników finansowych12, wynikają więc z preferencji 
i opinii na temat polityki dywidend wśród kierownictwa przedsiębiorstw rolniczych.

Dla celów porównawczych zbudowano model logitowy. W tabeli 4 przedstawiono 
wyniki estymacji ogólnego modelu logitowego (opracowanego na zmiennych binarnych). 
W modelu tym decyzje o wypłacie dywidendy zostały wyjaśnione wyłącznie dwoma czyn-
nikami: niechęcią do wypłaty dywidendy (v10, na poziomie istotności p-value = 0,001) oraz 
postrzeganiem tej decyzji jako ważną (v6 z p-value = 0,031). Należy więc uznać, że wyni-
ki uzyskane za pomocą modelu regresji binarnej zostały potwierdzone z zastosowaniem 
modelu regresji logitowej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na tabelę klasyfikacyjną dla 

11 Porównaj: M. Gruszczyński, J. Kotłowski: Metody mikroekonometrii w ocenie zachowań przedsię-
biorstw, www.sgh.com.pl, s. 10–11, 16.

12 Zagadnienie wpływu polityki dywidend na sytuację finansową przedsiębiorstw rolniczych stanowi 
odrębny, szeroki obszar badawczy realizowany przez autorkę.
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modelu logitowego (tab. 5). Wynika z niej, że odsetek poprawnych klasyfikacji w każdej 
obserwowanej grupie przekraczał 80%, ogółem dla całego modelu kształtował się na rela-
tywnie wysokim poziomie 83,6%.

Biorąc pod uwagę wyniki obydwu modeli stwierdzono, że czynnikiem determinują-
cym kwestie wypłat pieniężnych z zysku w przedsiębiorstwach rolniczych była niechęć do 
wypłaty dywidendy, uznana jako decyzja bardzo ważna, a więc potwierdzono przypusz-
czenia autorki o wpływie preferencji zarządzających na realizowaną w przedsiębiorstwach 
rolniczych politykę dywidend.

Tabela 4

Wyniki estymacji ogólnego modelu logitowego

Model: Estymacja modelu logitowego 79 obserwacji 1–79
Zmienna zależna: v2
Błędy standardowe parametrów według odpornej heteroskedastyczności, wariant HC1
Zmienne Ocena parametru Błąd szacunku Statystyka Walda p-value Istotność*)

const 17,060 9 767,058 0,000 0,999 nie
v10 2,843 0,840 11,464 0,001 tak
v6 1,678 0,772 4,721 0,030 tak
–2 logarytm wiarygodności = 58,694
R2 Coxa i Snella = 0,470
R2 Nagelkerke’a = 0,629
Test Hosmera i Lemeshowa Chi-kwadrat(4) = 0,125, p = 0,998

*) zmienna istotna przy poziomie istotności 5%.

Źródło:  badania własne.

Tabela 5

Tabela klasyfikacyjna dla estymacji ogólnego modelu logitowego

Wyszczególnienie

Obserwowane
Dywidenda 0–1 Procent 

poprawnych 
klasyfikacji0 1

Dywidenda 0–1
0 34 9 79,1
1 5 31 86,1

Procent ogółem x 39 40 82,3

Źródło:  badania własne.
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Wnioski

– Czynnikiem determinującym wypłaty (ograniczenie wypłat) dywidendy w bada-
nych przedsiębiorstwach rolniczych była niechęć kierownictwa do podejmowania 
decyzji o wypłacie dywidendy. Skutkowało to ograniczeniem liczby przedsię-
biorstw realizujących wypłaty pieniężne z zysku.

– Decyzja o wypłacie dywidendy postrzegana była jako decyzja ważna, jednak o ne-
gatywnym wpływie, co stanowiło kolejny czynnik ograniczający wypłaty dywi-
dend w tych jednostkach.

– Jednoznaczne potwierdzono hipotezę badawczą i uwiarygodniono stwierdzenie, 
że proces decyzyjny ma decydujące znaczenie dla decyzji o wypłacie dywidend 
w badanych przedsiębiorstwach rolniczych.

– Czynnikiem wyjaśniającym wypłaty dywidendy w przedsiębiorstwach rolniczych, 
o pozytywnym wpływie na realizację wypłat dywidendy z zysku był motywujący 
charakter tego typu wypłat z punktu widzenia udziałowców. Oznacza to więc, że 
w części przedsiębiorstw, w których podjęto decyzje o wypłatach dywidendy istot-
ne znaczenie odegrał jej motywacyjny charakter.

– Reasumując, w badanych przedsiębiorstwach rolniczych dominuje niechęć do wy-
płaty dywidendy oraz postrzeganie tych decyzji jako ważne, jednak niekorzystne 
dla rozwoju przedsiębiorstwa. Skutkuje to ograniczaniem wypłat dywidendy w tej 
grupie podmiotów gospodarczych.

FACTORS IMPACTING DIVIDEND POLICY IN AGRICULTURAL COMPANIES

Summary

This article presents an attempt factors determining dividend policy in  the agricultural compa-
nies. The research hypothesis has been verified: reluctance to dividend payment is the primary factor 
which is limiting dividend payments in the agricultural companies. The interviews supported with 
developed questionnaire were conducted with the management of 79 companies operating in different 
parts of Poland. Data was processed in binary system, estimation general method of the least squares 
of binary model was performed and additionally logit model was developed.  It was found that the 
factor which determines limitation of dividend payments in agricultural companies was the reluctan-
ce of management. In the studied companies the decision on dividend payment was considered as an 
important but having adverse impact on the situation of the company. The only one positive factor 
impacting dividend payment was its motivating impact according to the shareholders’ opinion.
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONCEPCJI KAPITAŁU 
W FINANSOWANIU PROCESÓW INNOWACYJNYCH1

Wprowadzenie

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że innowacje są siłą moto-
ryczną każdej gospodarki, decydującą o potencjale wzrostu w długim okresie. Istnieje po-
zytywna zależność pomiędzy intensywnością inwestycji w badania i rozwój, a poziomem 
rozwoju gospodarczego i konkurencyjnością gospodarki. Państwa, które mają najwyższe 
wskaźniki intensywności inwestycji w badania i rozwój mają jednocześnie wiodącą gospo-
darkę w skali światowej2. Wskaźnik intensywności inwestycji w badania i rozwój to relacja 
łącznych inwestycji w badania i rozwój do łącznej wartości PKB w danym kraju3.

Polskie przedsiębiorstwa niewątpliwie potrzebują kapitału. Bez niego nie mogą one 
pozytywnie wpływać na wzrost gospodarczy w naszym kraju. Wewnętrzne zasoby kapi-
tałowe generowane przez przekształcanie krajowych oszczędności w inwestycje są wciąż 
zbyt niskie w porównaniu z potrzebami polskiej gospodarki. Spowodowane to jest kombi-
nacją negatywnych czynników:

– niskim poziomem zakumulowanego do tej pory kapitału inwestycyjnego,
– niską stopą oszczędności w Polsce,
– wciąż niskim poziomem PKB per capita.
Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych, umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa 

i wzrost jego wartości, wymaga pozyskania kapitału, który sfinansuje te inwestycje. Na-
pływ kapitału do przedsiębiorstwa jest możliwy w sytuacji, gdy potencjalni inwestorzy są 
przekonani, że inwestycje kapitałowe w wybrane przedsiębiorstwo przyniosą oczekiwaną 
przez nich stopę zwrotu przy akceptacji ryzyka, jakie towarzyszy każdej działalności gos-
podarczej.

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2010 jako projekt badawczy.
2 Do krajów tych zaliczamy między innymi: Finlandię, Japonię, USA i Niemcy.
3 M. Wrzesiński: Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Szkoła Główna 

Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 255.
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W przedsiębiorstwie dochodzi do połączenia dwóch procesów4:
– inwestowania kapitału przez właścicieli i wierzycieli w przedsiębiorstwo,
– inwestowania kapitału przez przedsiębiorstwo w prowadzoną przez nie działal-

ność. 
Głównym celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej koncepcji kapitału, który 

finansować może projekty prorozwojowe oraz innowacje. Ważne jest aby przedsiębiorstwa 
decydujące się na wprowadzenie innowacji potrafiły wybrać i zdobyć kapitał, który zosta-
nie wykorzystany w sposób optymalny i bez szkody dla przedsiębiorstwa.

Strategia finansowa innowacyjnych przedsiębiorstw

Decyzje finansowe podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa, polegające na pozy-
skiwaniu źródeł finansowania, czyli zapewnieniu przedsiębiorstwu kapitału w odpowied-
niej wielkości, strukturze rodzajowej i terminowej, muszą być ściśle powiązane z decy-
zjami inwestycyjnymi, czyli wydatkowaniem pozyskanego kapitału tak, aby rentowność 
inwestycji co najmniej pokrywała koszt tego kapitału.

Niezwykle ważne jest więc skonstruowanie strategii finansowej, która powinna pre-
cyzować zasady zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie w dłuższym okresie. Strategia 
finansowa stanowi kombinację strategicznych decyzji w zakresie finansowania przedsię-
biorstwa i jego działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oraz w zakresie kształtowania po-
lityki dywidend. Można zatem stwierdzić, że strategia finansowa przedsiębiorstwa obejmu-
je zarówno strategię finansowania, jak i strategię inwestowania, jakie zamierza realizować 
kierownictwo firmy, oraz strategiczne decyzje dotyczące zasad podziału wypracowanego 
zysku i wypłat dywidend5.

Opracowanie strategii finansowej wymaga przeprowadzenia analizy strategicznej 
przedsiębiorstwa z punktu widzenia bilansowania się potrzeb kapitałowych przedsiębior-
stwa, niezbędnych do dalszego funkcjonowania i planowanego rozwoju z zasobami kapita-
łowymi, którymi może dysponować dane przedsiębiorstwo.

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału. Decyzje finansowe odgrywają wiodącą 
i integralną rolę w procesie zarządzania. Wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, 
które zapewniają mu kapitał i służą kształtowaniu struktury źródeł finansowania w kon-
kretnych warunkach rynkowych, składają się na proces finansowania. Niezwykle istotne są 
główne etapy kreowania strategii finansowej, które obejmują6:

– szczegółowe ustalenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa w różnych fazach 
jego istnienia,

4 A. Duliniec: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007, s. 129.
5 Ibidem, s. 130.
6 A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, War-

szawa 2003, s. 16–17.



207Teoretyczne aspekty koncepcji kapitału w finansowaniu procesów innowacyjnych

– szczegółową analizę posiadanych zasobów finansowych; konieczna jest ocena, czy 
przedsiębiorstwo może zaspokoić swoje potrzeby z własnych kapitałów, czy też 
potrzebny jest kapitał zewnętrzny,

– szczegółową analizę potencjalnych źródeł finansowania przedsiębiorstw, oferowa-
nych przez rynek i najbliższe otoczenie,

– ustalenie struktury źródeł finansowania, jak najbardziej racjonalnej w danych wa-
runkach, przy uwzględnieniu kosztów pozyskania wszystkich zaangażowanych 
źródeł i ryzyka z tym związanego,

– ocenę wybranych źródeł z punktu widzenia rentowności funkcjonowania przedsię-
biorstwa i zapewnienia intensywnego rozwoju, czyli przyjętej strategii rozwoju.

Źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

Istnieje wiele rodzajów finansowania. Podlegają one różnym klasyfikacjom według 
różnorodnych kryteriów. W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji czynni-
ków, które wpływać mogą na wybór struktury finansowania procesów innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie. Może to być na przykład:

– dostępność określonych źródeł kapitału – nie wszystkie źródła finansowania są 
dostępne dla określonych przedsiębiorstw (wymogi formalnoprawne),

– rentowność osiągana przez przedsiębiorstwo – od jej poziomu zależą zdolności 
akumulacyjne danej jednostki,

– koszt pozyskania kapitału,
– wybór systemu opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej,
– ryzyko finansowe.
Działalność innowacyjna związana jest zawsze z dużymi nakładami, długim okresem 

zwrotu i specyficznym ryzykiem. Biorąc pod uwagę wewnętrzne źródła finansowania, do 
których zaliczyć możemy: środki przeznaczone z zysku na działalność bieżącą i rozwój, 
amortyzację, środki uzyskane ze sprzedaży posiadanego majątku trwałego i obrotowego, 
rezerwy tworzone na zapłatę przyszłych zobowiązań, nietrudno zauważyć, iż ze względu 
na specyfikę cyklu życia produktu innowacyjnego finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć 
ze źródeł wewnętrznych, szczególnie w małych firmach nie jest w stanie pokryć potrzeb 
finansowych. Potrzebne są niewątpliwie kapitały obce, a szczególnie kapitał prywatny. 

Z punktu widzenia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na kapitał na pokrycie skut-
ków ryzyka i zarządzania strukturą tego kapitału w podziale na kapitał bilansowy i kapitał 
pozabilansowy, szczególnie interesujące są instrumenty finansowe umożliwiające transfer 
ryzyka i/lub finansowania jego skutków na inwestorów na rynku kapitałowym i dostęp do 
kapitału warunkowego (ang. contingent capital). Jest to swojego rodzaju opcja na kapitał 
bilansowy, czyli jest to źródło finansowania dostępne na określonych wcześniej zasadach, 
ale dopiero wtedy, gdy dojdzie do konkretnych zdarzeń, które spowodują powstanie strat 
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w przedsiębiorstwie7. Kapitał warunkowy jest przede wszystkim kapitałem pozabilanso-
wym. Najważniejszą cechą tego kapitału jest możliwość jego szybkiego uruchomienia na-
tychmiast po wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń8.

Poniżej przedstawiono charakterystykę możliwych źródeł finansowania przedsię-
wzięć innowacyjnych.
           

Tabela 1

Metody i źródła finansowania projektów innowacyjnych

Kryterium Podział Przykłady metod

Rodzaj własności
– publiczne
– prywatne

– budżet państwa, fundusze europejskie
– kredyty, PE/VC, pożyczki, giełda

Pochodzenie
– krajowe
– zagraniczne

– inwestorzy krajowi
– bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Sposób finanso-
wania

– bezpośrednie
– pośrednie

– amortyzacja, zysk, kredyt
– parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości

Źródła finanso-
wania

– kapitał własny
– kapitał obcy
– kapitał inny

– udziały właścicielskie, anioły biznesu
– rynek finansowy
– kapitał wysokiego ryzyka

Źródło:  opracowanie własne.

Szczególnie trudne jest pozyskiwanie kapitału na innowacje przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. W Wielkiej Brytanii zjawisko to zaobserwowano już w 1934 roku, gdzie 
komisja parlamentarna pod przewodnictwem H.P. Macmillana stwierdziła, że zdobywanie 
kapitału długoterminowego przez podmioty tego sektora, w tym małe innowacyjne przed-
siębiorstwa, jest wyjątkowo skomplikowane i nieraz bezskuteczne.

Zjawisko to nazwano luką Macmillana. Odpowiedzią na to zjawisko było utworzenie 
Industrial and Commercial Finance Corporation (ICFC), dzisiaj 3i (światowy lider na ryn-
ku PE/VC)9.

Zjawisko tak zwanej luki kapitałowej oznacza brak kapitału na finansowanie działal-
ności innowacyjnej w początkowym stadium projektu, albo inaczej – różnicę występującą 
pomiędzy tym kapitałem, który przedsiębiorcy mogą pozyskać z własnych prywatnych źró-
deł, a tym, o który mogą się zwrócić do podmiotów na publicznym rynku kapitałowym10. 
W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw problem znalezienia odpowiednich i wystar-

7 C. Culp: Contingent Capital: Integrating Corporate Financing and Risk Management Decisions. 
„Journal of Appiled Corporate Finance” 2002, Spring, s. 47.

8 Szerzej zob. A Duliniec: op.cit., s. 148–149.
9 K. Campbell: Smarter Ventures: a Survivor’s Guide to Venture Capital through the New Cycle. Pren-

tice Hall, London 2003, s. 55.
10 J. Grzywacz, A. Okońska: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. 

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 47.
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czających źródeł finansowania procesów innowacyjnych stanowi jedną z głównych barier 
ich rozwoju. Pożyczka, kredyt, czyli dług nie jest na tym etapie działalności rozwiązaniem 
najlepszym, ponieważ zwiększa poziom ryzyka finansowego. Nawet jednak nie biorąc pod 
uwagę wniosków płynących z analizy ryzyka projektów innowacyjnych, małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie znajdują wystarczających i odpowiadających możliwościom większo-
ści z nich zewnętrznych źródeł finansowania zwrotnego11. 

Kredyt bankowy, który jest instrumentem najczęściej wykorzystywanym w celu fi-
nansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, wiąże się z koniecznością spełnienia licz-
nych wymogów kredytowych, wymaga posiadania odpowiednich zabezpieczeń i nakłada na 
firmę obowiązek terminowego regulowania płatności. Nie jest to więc idealny instrument 
finansowania działalności innowacyjnej. Naprzeciw oczekiwaniom złagodzenia wymogów 
kredytowych wychodzą fundusze poręczeniowo-pożyczkowe. Jednak subregionalna skala 
ich działania umożliwia dostarczanie niedużego kapitału, kierowanego z reguły do bardzo 
małych podmiotów na finansowanie niezbyt ryzykownych przedsięwzięć. Przeciętna war-
tość pożyczek udzielanych przez te fundusze od początku działalności do końca 2007 roku 
wyniosła 15,7 tys. PLN, natomiast przeciętna wartość poręczeń udzielanych przez fundusze 
poręczeniowe wg stanu na 30 czerwca 2007 roku – 9,3 mln PLN12.

Kapitał korporacyjny i kapitał wysokiego ryzyka

Ostatnio coraz częściej pojawia się pytanie o rodzaj kapitału, który wpływać ma na 
rozwój przełomowych przedsięwzięć – innowacji. Czy lepszy jest kapitał podwyższonego 
ryzyka, czy też kapitał korporacyjny? Przedsiębiorstwa poszukują kapitału na finansowanie 
przedsięwzięć innowacyjnych. I zawsze istnieje dylemat jaki rodzaj kapitału jest najlepszy 
i w jaki sposób można go pozyskać13. Jednak podstawą pierwszych wyborów dokonywa-
nych przez przedsiębiorców przy zakładaniu nowego biznesu, czy też wdrażania innowacji 
jest rodzaj pieniędzy, które wykłada się na rozwój nowej działalności i rodzaj kapitału, 
który zarządzający tą działalnością przyjmują. Niezwykle ważny jest udział kapitału in-
nowacyjnego14.

11 J. Świderska: Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP. Difin, War-
szawa 2008, s. 103.

12  Por. Raport Nr 9/2008, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa wg stanu na 31 grudnia 2007 r., PSFP, Szczecin kwiecień 2008 oraz Raport o stanie funduszy 
poręczeń kredytowych w Polsce, stan na 30 czerwca 2007 r., KSFP, Warszawa 2007.

13 Por. M.V. Osnabrugge, R.J. Robinson: Angel Investing: Matching Startup Companies: The Guide for 
Entrepreneurs, Individual Investors, and Venture Capitalists. Jossey-Bass, San Francisco 2000; D. Amis, 
H. Stevenson: Winning Angels: The Seven Fundamentals of Early-Stage Investing. Financial Times Pren-
tice Hall, London 2001; H. Chesbrough: Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting 
Technology. Harvard Business Scholl Press, Boston 2003.

14 Szerzej na temat kapitału innowacyjnego zob. K. Janasz: Metody i formy pozyskiwania kapitału na fi-
nansowanie działalności innowacyjnej. W: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. 
Red. naukowa W. Janasz. Difin, Warszawa 2009, s. 94–95.
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Możemy wyróżnić dwie kategorie kapitału, który można wykorzystać w finansowa-
niu projektów innowacyjnych15:

1. Kapitał cierpliwy dla wzrostu i niecierpliwy dla zysku.
2. Kapitał cierpliwy dla zysku i niecierpliwy dla wzrostu.
W pierwszych latach realizacji przedsięwzięcia najlepsze są pieniądze cierpliwe dla 

wzrostu i niecierpliwe dla zysku. Najpowszechniejsze teorie dotyczące rodzaju kapitału na 
nowe przedsięwzięcia opierają się na cechach, a nie na okolicznościach. Do najpopularniej-
szych należy podział na wspomniany kapitał korporacyjny i kapitał wysokiego ryzyka. 
Inne kategoryzacje wymieniają kapitał publiczny i kapitał prywatny oraz pieniądze zarzą-
dzane przez specjalistów kontra pieniądze zarządzane przez przyjaciół i rodzinę16.

Do najważniejszych czynników decydujących o sukcesie strategii nowego wzrostu na-
leży konkurowanie z brakiem konsumpcji oraz wspinanie się do coraz wyższych sektorów 
rynkowych. Jednak rynki dla przełomowych innowacji są małe. Szansa na szybki rozwój 
działalności istniałby tylko wówczas, gdyby obecni konsumenci popularnego produktu ma-
sowo przerzucali się na produkt wytwarzany przez nowy biznes. To jednak domena in-
nowacji zachowawczej, a w niej nowicjusze prawie zawsze przegrywają. Na późniejszych 
etapach, gdy realizowana jest strategia rozważna, bo wcześniej pojawiła się strategia zwy-
cięstwa, kapitał powinien być niecierpliwy dla wzrostu17.

Zadaniem każdego zarządu przedsiębiorstwa jest podwyższanie wartości udziałów. 
Musi on ustanowić możliwość takiego inwestowania kapitału, aby wspierać nową działal-
ność tak, jak powinna być wspierana. Jeśli zarząd firmy pozwolił, żeby wzrost zasadni-
czej działalności utknął na jednym poziomie, to obowiązek zmiany stopy wzrostu całego 
przedsiębiorstwa spada na działalność ukierunkowaną na nowy wzrost. Siły działające na 
przykład w holdingu żądają, aby nowa działalność rozrastała się jak najszybciej i do jak 
największych rozmiarów. W efekcie kapitał zainwestowany w przedsięwzięcie nastawione 
na nowy wzrost, staje się dla niego trucizną. Jedyne wyjście, aby nie działał szkodliwie, to 
wykorzystanie go, kiedy jest jeszcze dobry. Chodzi o zainwestowanie w sytuacji na tyle 
zdrowej, że pieniądze mają cierpliwość dla wzrostu18.

Teoretyczna koncepcja kapitału związana jest także ze wzajemnymi realiami pomię-
dzy:

– rynkiem finansowym, czyli rynkiem, który odpowiada, decyduje i wpływa na 
wzajemną relację źródeł własnych i obcych w finansowaniu działalności,

– operacjami gospodarczymi w przedsiębiorstwie związanymi z jego aktywami.
Trzeba jednak pamiętać, że rynki finansowe czasem w bezlitosny sposób wywierają 

na przedsiębiorców presję, aby osiągali oni coraz szybszy wzrost.

15 C.M. Christensen, M.E. Raynor: The Innovator’s Solution. Harvard Business School Publishing Cor-
poration, Boston 2003, s. 263–265.

16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 265.
18 Por. ibidem, s. 270–272.
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Efektywnie działający rynek finansowy może poprawić położenie wszystkich pod-
miotów na nim funkcjonujących. Niezmierne ważną rolę pełnią w tym względzie instru-
menty rynku finansowego, które odgrywają ogromną rolę w finansowaniu działalności in-
nowacyjnej. Jednak korzystanie z nich wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Niekiedy 
małe średnie firmy nie posiadają tych cech, rynek ten więc przeznaczony jest dla większych 
przedsiębiorstw, które również poszukują kapitału na finansowanie innowacji.

Należy wziąć pod uwagę, że konieczne są kierunki działania, które zapewnić mogą 
rozwój przedsiębiorstwa wprowadzającego innowacje. Skłonić mogą one przedsiębiorstwo 
do szybkiego rozpoczynania, zaczynania na małą skalę i oczekiwania szybkiego sukcesu. 
Do kierunków tych zaliczyć możemy19:

– zakładanie nowej działalności nastawionej na wzrost w sytuacji, gdy podstawowa 
działalność przedsiębiorstwa jest jeszcze na plusie, a nie wtedy, gdy taką zmianę 
sygnalizują wyniki finansowe,

– stosowanie podziału na jednostki organizacyjne; decyzje o podejmowaniu nowych 
kierunków rozwoju powinny zapadać w tych jednostkach, które mogą wykazać się 
cierpliwością dla wzrostu,

– minimalizowanie udziału zysków z działalności zasadniczej do subsydiowania 
strat nowej działalności; należy być niecierpliwym dla zysku.

Podział na kapitał korporacyjny i kapitał wysokiego ryzyka jest jednak nieporównanie 
mniej ważny niż podział na kapitał potrafiący i niepotrafiący cierpliwie czekać na zysk. 
Niewiele wewnątrzkorporacyjnych funduszy wysokiego ryzyka odnosi sukcesy – nie udaje 
się im założyć nowej działalności przynoszącej wzrost dlatego, że inwestują w innowacje 
zachowawcze, a nie przełomowe i w rozwiązania modułowe, gdy potrzebna jest wewnętrz-
na zależność. Równie często inwestycje w innowacje upadają, bo korporacja wykłada kapi-
tał niecierpliwy dla wzrostu i niepoprawnie cierpliwy dla zysku.

Podsumowanie

Rozwój sektora przedsiębiorstw innowacyjnych jest dla gospodarki Polski kluczowy 
ze względu na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w wymiarze globalnym. Na scenie 
międzynarodowej z sukcesem mogą funkcjonować tylko przedsiębiorstwa innowacyjne, 
charakteryzujące się dużym udziałem wysokich technologii, ale także zarządzane w sposób 
umożliwiający ekspansję na rynkach międzynarodowych. Dobór i pozyskanie odpowied-
niego kapitału jest sprawą kluczową dla przedsiębiorców widzących przyszłość w innowa-
cjach. Należy podkreślić, że chociaż proces globalizacji zlikwidował wiele barier i pozwolił 
na szybszą absorpcję nowych technologii, to bez dostępu do kapitału eksplozja innowacji 
w Polsce jest niemożliwa.

19 C.M. Chistensen, M.E. Raynor: op.cit., s. 275.
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THE THEORETICAL ASPECTS OF CAPITAL 
IN FINANCING OF INNOVATION PROCESS

Summary

The theoretical aspects of capital in financing of innovation process have been presented in 
this article. Innovation level in Poland, despite a slow growth in the involvement of various financial 
resources, is still insufficient. The most important problem is the lack of an appropriate financial 
instruments, related to insufficient share of private capital. Effective innovation activities and deve-
lopment of innovation require financial resources which is presented in this paper too.
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Wprowadzenie

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obecnych uwarunkowaniach rynkowych jest 
niezwykle złożone. Działania będące wynikiem podejmowania decyzji na najwyższym 
szczeblu obejmują różnorodne procesy, takie jak: proces działalności podstawowej, procesy 
pomocnicze, proces sprzedaży i marketingu, proces logistyki oraz procesy zarządzania. 
Kluczem do koordynacji wszystkich typów działalności i procesów wewnętrznych przed-
siębiorstwa jest sporządzanie odpowiednich planów działania. W warunkach gospodarki 
rynkowej prawidłowe planowanie i kontrola działalności przedsiębiorstwa staje się koniecz-
nością oraz fundamentalnym elementem sprawnego zarządzania1.

Instrumentem rachunkowości zarządczej wspomagającym realizację powyższych 
założeń jest budżetowanie stanowiące metodę bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, 
która umożliwia kadrze zarządzającej usprawnienie działalności przedsiębiorstwa oraz 
zminimalizowanie ryzyka gospodarczego2. Zarządzanie proekologiczne wsparte budżeto-
waniem warunkuje m.in. realizację celów proekologicznych, wykorzystanie pojawiających 
się szans, minimalizację ryzyk oraz budowanie wartości firmy.

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania budżetowania w dzia-
łalności na rzecz ochrony środowiska. Przedstawiona zostanie istota budżetowania jako 
narzędzia rachunkowości zarządczej oraz warunki jego wpisania w zarządzanie proekolo-
giczne przedsiębiorstwa.

Istota budżetowania w przedsiębiorstwie

Termin „budżetowanie” w potocznym rozumieniu wiąże się ze zjawiskami ekono-
micznymi mającymi wyraz w mierniku pieniężnym. „Budżetowanie” zwykle kojarzone 

1 Por. T. Wnuk-Pel: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i Kontrola Activity Based Costing/Mana-
gement. Difin, Warszawa 2006, s. 15.

2 K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 296.
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jest również z budżetem państwa, a więc należy do stosunków ekonomicznych związanych 
z określaniem źródeł gromadzenia środków pieniężnych i kierunków ich wydatkowania3.

Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych należy do jednych z najbardziej 
znanych oraz coraz częściej stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej. W rozwinię-
tych gospodarkach rynkowych budżetowanie stanowi jeden z podstawowych elementów 
sterowania rozwojem jednostek, które prowadzi do efektywnego osiągania założonych ce-
lów, minimalizując jednocześnie ryzyko gospodarcze4. Stosowanie budżetowania działal-
ności gospodarczej oznacza wyznaczenie działań i wyrażenie ich w wielkościach liczbo-
wych i wartościowych tak, aby zapewnić konkretyzację realizacji celów przedsiębiorstwa. 
Budżetowanie umożliwia szybką identyfikację oraz eliminację zagrożeń i przeszkód, które 
mogą zakłócać wykonanie planów przedsiębiorstwa. Pozwala również określać potrzeby 
kapitałowe, jakie wynikają z przyjętych do realizacji działań. Budżetowanie jest więc na-
rzędziem nadającym skuteczność wdrażanym strategiom, wspomagając planowanie stra-
tegiczne w diagnozowaniu wykonalności zadań strategicznych5. Przedsiębiorstwo, wyko-
rzystując proces budżetowania uzyskuje w rezultacie plany, które mogą stanowić punkt 
wyjścia takich działań, jak6:

– uzyskanie środków finansowych z banków bądź innych instytucji finansowych,
– informowanie otoczenia (potencjalnych inwestorów, rady nadzorczej, akcjonariu-

szy, udziałowców) o szczegółowych planach działalności,
– tworzenie ofert dla klientów,
– podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 Wśród funkcji budżetowania wymienia się także7:
– wsparcie zarządzających w koncentrowaniu się na przyszłości,
– wymuszanie na menedżerach koordynacji działań i współpracy,
– umożliwienie komunikowania zamierzeń,
– zapewnienie podstaw do kontroli i oceny dokonań operacyjnych,
– dostarczenie informacji do opracowania systemów motywacyjnych.
Budżetowanie wspomaga podejmowanie decyzji z zakresie optymalnej alokacji środ-

ków, co najmniej na sześć sposobów8:
– narzuca konieczność planowania zadań w przyszłych okresach, co powoduje znacz-

ne ograniczenie decyzji podejmowanych ad hoc,

3 J. Komorowski: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997, s. 15.

4 E. Duda-Piechaczek: Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Helion 
2007, s. 45–46.

5 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Red. 
A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006, s. 387.

6 Ibidem, s. 387.
7 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. II. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003, 

s. 11–10.
8 Rachunek kosztów w ochronie środowiska – badania statutowe, materiał w publikacji.
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– wymusza konieczność stworzenia sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej, 
będącej elementem sygnalizacji problemów, szans oraz korzyści związanych pla-
nowanymi działaniami i zadaniami w przyszłości,

– narzuca konieczność odpowiedniej koordynacji w całym procesie budżetowania,
– narzuca konieczność precyzyjnego definiowania celów i zadań dla odpowiedniej 

motywacji pracowników i menedżerów,
– narzuca konieczność wykreowania sprawnego systemu kontroli i sterowania reali-

zacji zadań w celu szybkiego reagowania na odchylenia od przyjętych standardów 
wykonania,

– wymusza określenie systemu monitoringu efektów i zakładanych celów osiąga-
nych przy realizacji zadań.

Mechanizm budżetowania przejawia się w racjonalnym i celowym zarządzaniu do-
chodami, umożliwiającym rozkładanie posiadanej kwoty środków pieniężnych w pewnym 
okresie na konieczne wydatki. Wydatki ponoszone są do całkowitego rozdysponowania 
posiadanych środków, do momentu osiągnięcia zamierzonych efektów bądź do czasu uzy-
skania kolejnych wpływów, zależnie od założonych priorytetów. Budżetowanie jest zatem 
sposobem gospodarowania środkami pieniężnymi w bezpośredniej korelacji z realizowa-
nymi zadaniami9.

Możliwości zastosowania budżetowania w ochronie środowiska

Podstawą wykorzystania budżetowania w ochronie środowiska jest tworzenie budże-
tu przychodów i kosztów ochrony środowiska w ujęciu memoriałowym oraz budżetu środ-
ków pieniężnych w ujęciu kasowym. Zaletą pierwszego budżetu jest umożliwienie świa-
domego wykorzystania danych o przychodach i kosztach ochrony środowiska w procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem. Pojawia się także szansa badania efektów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa w segmencie działalności na rzecz ochrony środowiska na podstawie 
przedstawionych wyników. Dzięki temu kadra zarządzająca jest w stanie realizować wska-
zane wcześniej operacyjne i strategiczne cele budżetowania w ochronie środowiska. Bud-
żet środków pieniężnych w ochronie środowiska natomiast będzie prezentował założenia 
wpływów i wydatków na rzecz ochrony środowiska w danym okresie. Jego struktura może 
być bezpośrednio związana z układem budżetu przychodów i kosztów (wyników) ochrony 
środowiska. W tym przypadku do poszczególnych tytułów przychodów i kosztów ochrony 
środowiska byłyby wskazane kierunki wpływów i wydatków środków pieniężnych z nimi 
związanych. Zastosowanie instrumentu budżetowania prowadzi niewątpliwie do wykorzy-
stania atutów działalności na rzecz ochrony środowiska na konkurencyjnym i wrażliwym 

9 M. Dylewski: Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym. Fundacja na rzecz Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 17–18.
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na środowisko rynku10. W tabeli 1 zaprezentowany został przykładowy układ budżetu przy-
chodów i kosztów ochrony środowiska oparty na rachunku zysków i strat w wariancie po-
równawczym.

Tabela 1

Przykładowy układ budżetu rachunku zysków i strat segmentu działalności 
na rzecz ochrony środowiska

Lp. Wyszczególnienie
Miesiące

Razem
I ... XII

1 2 3 4 5 6

A.

Przychody ze sprzedaży dóbr i usług ochrony środowi-
ska:
1) usługi
2) wyroby
3) materiały
4) towary

B.

Koszty operacyjne ochrony środowiska:
1) amortyzacja
2) zużycie materiałów i energii
3) usługi obce
4) podatki i opłaty
5) wynagrodzenia
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7) pozostałe koszty rodzajowe
8) wartość sprzedanych materiałów
9) wartość sprzedanych towarów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży produktów i usług z działalno-
ści na rzecz ochrony środowiska (A – B)

D. Pozostałe przychody operacyjne z działalności na rzecz 
ochrony środowiska

E. Pozostałe koszty operacyjne z działalności na rzecz 
ochrony środowiska

F. Zysk (strata) z operacyjnej działalności na rzecz ochrony 
środowiska (C + D – E)

G. Przychody finansowe z działalności na rzecz ochrony 
środowiska

H. Koszty finansowe z działalności na rzecz ochrony śro-
dowiska

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej na rzecz ochro-
ny środowiska (F + G – H)

10 P. Szczypa: Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska. Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i prakty-
ka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 394–395.
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1 2 3 4 5 6

J. 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych z działalności na rzecz 
ochrony środowiska:
1) zyski nadzwyczajne
2) straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I +/– J)

L. Podatek dochodowy od działalności na rzecz ochrony 
środowiska

M. Zysk (strata) netto (K – L)
Źródło:  P. Szczypa: Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska. Studia i Prace Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. 
Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 393–394.

Korzyści z zastosowania budżetowania ujawniają się stopniowo. Budżetowanie może 
służyć różnym celom i pełnić wiele funkcji. Uważa się, że sporządzanie budżetów to prze-
jaw racjonalnego i efektywnego zarządzania11. Wyróżnić należy następujące funkcje bud-
żetowania w przedsiębiorstwie działającym na rzecz ochrony środowiska12:

1. Funkcja planowania. Istnienie sformalizowanego procesu budżetowania uwzględ-
niającego aspekty proekologiczne narzuca kierownikom myślenie o przyszłości, 
analizowanie ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa oraz badanie związków 
między poszczególnymi obszarami działalności ze szczególnym uwzględnieniem 
aktywności na rzecz ochrony środowiska.

2. Funkcja motywowania. Budżet motywuje kierowników i pracowników do realiza-
cji zaplanowanych zadań umożliwiających osiągnięcie przyjętych celów. Istotnym 
aspektem jest odpowiednia świadomość i „wrażliwość” ekologiczna warunkująca 
efektywną realizację celów związanych z ochroną środowiska.

3. Funkcja kontroli i oceny działalności. Budżetowanie stanowi instrument pomiaru 
i oceny działalności (proekologicznej). Polega na porównaniu wielkości rzeczywi-
stych z wielkościami przyjętymi za standardy.

4. Funkcja koordynacyjna, przejawia się na etapie tworzenia poszczególnych budże-
tów rzeczowych, a następnie na etapie realizacji budżetu.

5. Funkcja uczenia się. Tworzenie i kontrola budżetów powodują, że kierownicy 
ośrodków odpowiedzialności uzyskują coraz lepszą i pełniejszą wiedzę na temat 
funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, a zarząd – na temat 
funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. Kluczową kwestią jest uzyskanie 
spójnej wiedzy z zakresu działań na rzecz ochrony środowiska, zarówno przez pra-
cowników wykonawczych, jak i przez kadrę zarządzającą.

11 K. Czubakowska: Budżetowanie w controllingu. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 
Gdańsk 2004, s. 77.

12 Rachunek kosztów w ochronie środowiska – badania statutowe, materiał w publikacji.
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Korzyści wynikające z wdrożenia systemu budżetowania w ochronie środowiska nie 
powstają automatycznie. Istnieje wiele czynników (wpływających korzystnie bądź nieko-
rzystnie), od których zależy sukces jego zastosowania. Kluczową rolę odgrywają tu niewąt-
pliwie13:

– zaangażowanie i wsparcie kierownictwa najwyższego szczebla (głównie zarządu),
– przejrzyste zdefiniowanie celów przedsiębiorstwa przez zarząd, którym przypo-

rządkowany będzie system budżetowania,
– realistyczna struktura organizacyjna, odzwierciedlająca procesy zachodzące 

w przedsiębiorstwie z wyraźnie zarysowanymi zakresami odpowiedzialności,
– pełne zaangażowanie w procesie tworzenia, weryfikowania i analizy budżetów 

kierownictwa wszystkich szczebli,
– odpowiednia mentalność wszystkich pracowników, ich podatność na innowacje, 

otwartość na nowe pomysły oraz „wrażliwość” na zagadnienia proekologiczne,
– efektywny system gromadzenia informacji, zawierający precyzyjny system wery-

fikacji wielkości rzeczywistych z budżetowymi; istotnym problemem jest z pew-
nością trudność w pozyskiwaniu informacji dotyczących działań na rzecz ochrony 
środowiska,

– wsparcie informatyczne procesu budżetowania,
– przyjęcie elastycznej polityki budżetowej (umiejętność dostosowywania systemu 

budżetowego do zmieniających się warunków otoczenia),
– zapewnienie wsparcia finansowego; należy pamiętać o tym, że działalność na 

rzecz ochrony środowiska nie zawsze przynosi dodatni wynik finansowy, a wy-
maga zazwyczaj znacznych nakładów finansowych, jednocześnie zwrot kapitału 
z inwestycji może być rozłożony na bardzo długi okres; wparciem mogą się okazać 
krajowe i unijne programy na rzecz ochrony środowiska.

Zastosowanie instrumentu budżetowania w ochronie środowiska wymusza na me-
nedżerach określone wymagania oraz konsekwentne realizowanie przyjętych zasad i pro-
cedur. Firma może stosować budżetowanie zarówno jako system informacyjny, jak i na-
rzędzie kontroli realizacji celów w przedsiębiorstwie. Warunkiem efektywnego wdrożenia 
budżetowania jest odpowiednia koordynacja zespołu w sposób zrozumiały i wiarygodny 
realizującego dany budżet, kierownictwa w pełni odpowiedzialnego za jego wykonanie 
oraz komórek organizacyjnych mających wpływ na skuteczność wykorzystania efektów 
budżetowania w obszarze zarządzania.

Podsumowanie

Budżetowanie stanowi nowoczesny instrument rachunkowości zarządczej, którego 
zastosowanie w działalności na rzecz ochrony środowiska dostarcza wymierne korzyści. 

13 Ibidem.
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Chodzi tu zarówno o skuteczność realizacji celów i założeń proekologicznych, sprawniejsze 
zarządzanie, jak i o zapewnienie wyraźnego sygnału otoczeniu zewnętrznemu i wewnętrz-
nemu, że przedsiębiorstwo jest świadome i wrażliwe na zagadnienia proekologiczne zarów-
no, gdy jest to działalność podstawowa, czy też działalność pomocnicza. Wykorzystanie 
budżetowania powoduje wzrost wiarygodności oraz wartości firmy, co przełożyć się może 
na ugruntowanie pozycji oraz zdobycie przewagi konkurencyjnym na rynku.

POSSIBILITIES OF APPLICATION BUDGETING IN ECOLOGICAL ACTIVITIES

Summary

Management accounting can bring significant benefits to the company. It supports many diffe-
rent company’s activities. One of its instruments is budgeting which may develop and upgrade ecolo-
gical actions. Budgeting is a foundation of creation and realization ecological aims and plans which 
have a great influence on company’s position on the market. Budgeting is a modern instrument, 
providing support and development of ecological activities and minimizing risks. It is the one of the 
accountancy instrument which optimizes ecological actions.
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POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO NETTO 
W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH

Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo wiąże się z trzema za-
chodzącymi stale, równoległymi cyklami – cyklem inwestycyjnym, cyklem operacyjnym 
i cyklem finansowym. Cykl inwestycyjny polega na zakupie majątku trwałego, który słu-
żyć ma powiększeniu bogactwa przedsiębiorstwa w przyszłości. Cykl operacyjny polega na 
transformacji majątku obrotowego przedsiębiorstwa w celu uzyskania korzyści material-
nych. Cykl finansowy polega na kształtowaniu źródeł finansowania majątku przedsiębior-
stwa, czyli kapitałów.

Typowe zdarzenia w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego to1:
– zakup materiałów i surowców,
– zapłata za materiały i surowce,
– wytworzenie produktów,
– sprzedaż produktów,
– zainkasowanie zapłaty.
Zdarzenia te nie muszą zachodzić w przedstawionej kolejności. W praktyce należy do 

tych zdarzeń dodać powstawanie zobowiązania wobec dostawców materiałów przy zakupie 
z odroczonym terminem płatności i powstawanie należności na skutek sprzedaży na kredyt. 
Powstawanie należności poprzedza etap ostatni, którym jest inkaso środków pieniężnych. 

Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest wypracowywanie zys-
ków, które pozwolą wynagradzać właścicieli za zaangażowanie kapitałów w działalność 
przedsiębiorstwa dywidendą lub wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Jednak, o ile brak 
wypracowywanych zysków jednoznacznie skazuje przedsiębiorstwo w długim okresie na 
upadłość, to istnieje niebezpieczeństwo, że upadać mogą również przedsiębiorstwa zyskow-
ne. Niebezpieczeństwo to wiąże się z utratą płynności mimo wypracowywania zysku.

1 G. Michalski: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansowym. CeDeWu, Warszawa 2004, 
s. 21.
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Z płynnością finansową przedsiębiorstwa wiąże się ściśle pojęcie kapitału obrotowe-
go netto i strategii zarządzania tym kapitałem. Uznano, że jedną z najważniejszych cech 
charakterystycznych strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie 
jest poziom kapitału. W przypadku bezpiecznej strategii konserwatywnej poziom kapita-
łu jest dodatni. W strategii agresywnej przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysku 
kosztem bezpieczeństwa płynności finansowej i decyduje się na utrzymywanie ujemnego 
poziomu kapitału obrotowego netto. W strategii umiarkowanej poziom kapitału obrotowego 
netto oscyluje wokół zera, a przedsiębiorstwo dąży do zachowania równowagi pomiędzy 
zyskownością i płynnością finansową.

Podstawą do napisania artykułu były badania przeprowadzone na grupie 318 spółek 
giełdowych2. Celem badania było przeprowadzenie analizy poziomu kapitału obrotowe-
go netto spółek giełdowych na dzień 31.12.2005, 31.12.2006 i 31.12.2007. Lata 2005–2007 
przypadały na okres dobrej koniunktury gospodarczej w naszym kraju, a w związku z tym 
postanowiono zweryfikować tezę, że w okresie dobrej koniunktury gospodarczej przedsię-
biorstwa chętniej decydują się na stosowanie agresywnej strategii zarządzania kapitałem 
obrotowym netto, co objawia się miedzy innymi utrzymywaniem ujemnego poziomu kapi-
tału obrotowego netto.

Istota kapitału obrotowego netto

W literaturze spotkać można dwa ujęcia kapitału obrotowego netto (KON) – ujęcie 
bilansowe i ujęcie kapitałowe. Zgodnie z ujęciem bilansowym, kapitał obrotowy netto jest 
to nadwyżka aktywów bieżących nad kapitałami bieżącymi3. Kapitał obrotowy netto  jest to 
część aktywów bieżących, która nie jest przeznaczana na regulowanie bieżących zobowią-
zań4. 

 Kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące  –  bieżące zobowiązania (1)

Zgodnie z ujęciem kapitałowym, kapitał obrotowy netto jest to nadwyżka kapitałów 
stałych nad aktywami trwałymi5.

 Kapitał obrotowy netto = 
 = (kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy)  –  aktywa trwałe (2)

2 Dane finansowe badanych spółek zaczerpnięto z bazy danych Wyniki finansowe spółek giełdowych 
– Notoria_2008.

3 J. Ostaszewski, T. Cicirko: Finanse spółki akcyjnej. Difin, Warszawa 2006, s. 48.
4 M. Sierpińska, T. Jachna: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypad-

ków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 68; H.-J. Klepzig: Working-Capital und Cash Flow. 
Finanzströme durch Prozessmanagement optimieren. Betriebwirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden 
2008, s. 17.

5 Ibidem.
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Kapitał obrotowy netto jest to część kapitałów stałych przedsiębiorstwa zaangażo-
wana w finansowanie aktywów bieżących przedsiębiorstwa6. Kapitał obrotowy netto może 
osiągać różny poziom – dodatni, ujemny bądź równy zero. Kapitał obrotowy netto jest do-
datni wówczas, gdy część aktywów bieżących przedsiębiorstwa jest finansowana kapitała-
mi stałymi. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma kapitału obrotowego netto, a całe aktywa stałe są 
finansowane kapitałami stałymi, to KON jest równy zero. Jeśli kapitały stałe przedsiębior-
stwa wystarczają na finansowanie jedynie części aktywów trwałych, a pozostała część jest 
finansowana zobowiązaniami bieżącymi, to kapitał obrotowy netto jest ujemny.

Celem utrzymywania dodatniego poziomu kapitału obrotowego netto jest zmniejsza-
nie ryzyka utraty płynności przez przedsiębiorstwo wynikającego z utrzymywania części 
mniej płynnych aktywów bieżących, czyli zapasów i należności, jak również ryzyka po-
niesienia strat związanych z niesprzedaniem części zapasów lub nieodzyskaniem części 
należności. 

Analiza poziomu kapitału obrotowego netto na dzień 31.12.2005

Poziom kapitału obrotowego netto na 31.12.2005 roku w 318 badanych spółka wahał 
się od (–) 5 522 000 tys. zł do 3 245 629 tys. zł.  Średni poziom kapitału obrotowego netto 
wśród badanych spółek w tym czasie wyniósł 8847,24 tys. zł. Z badanych spółek – 176, 
czyli 55%, wykazywało poziom KON niższy niż średni, a pozostałe spółki miały poziom 
powyżej średniej (45%). Spośród badanych 318 spółek – 76 spółek miało ujemny poziom 
kapitału obrotowego netto. Stanowiło to 24% badanych spółek. Pozostałe spółki miały do-
datni KON. Można wyróżnić 6 spółek, które miały KON w przedziale od (–) 100 tys. zł 
do +100 tys. zł, co wskazywać może na to, że spółki starały się prowadzić umiarkowaną 
strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto.

10% skrajnie niskich wyników na 31.12.2005 przybierało wartość od (–)5 522 000 tys. 
zł do (–)7929 tys. zł. Tylko dwie spółki miały KON poniżej (–)5 000 000 tys. zł, a dziewięć 
– poniżej (–)100 000 tys. zł. 10% skrajnie wysokich wyników wahało się od 90 545 tys. zł 
do 3 245 629 tys. zł. Trzy spółki miały KON powyżej 320 000 tys. zł, a jednocześnie różnica 
między czwartą, a trzecią wynosiła ponad 1 300 000 tys. zł. 

Analiza kapitału obrotowego netto na dzień 31.12.2006

Poziom KON na dzień 31.12.2006 w badanych spółkach wahał się od (–)4 180 000 
tys. zł do 2 938 321 tys. zł. Średni poziom kapitału obrotowego netto znacznie się pod-
wyższył, w stosunku do 31.12.2005, i wyniósł 38 828,96 tys. zł. Tempo wzrostu wynosiło 
338,88%. Ujemny poziom kapitału obrotowego netto wystąpił w 52 badanych spółkach, co 
stanowiło 16% próby badawczej. W pozostałych spółkach KON był dodatni. Dwie spółki 

6 G. Michalski: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 93.
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miały KON w przedziale od (–)100 tys. zł do +100 tys. zł, co świadczyć może o strategii 
umiarkowanej.

Kolejnym krokiem było przeanalizowanie skrajnych wysokich wyników. Jedynie 
5 spółek miało ujemny KON poniżej (–)100 000 tys. zł, a tylko 3 poniżej (–)150 000 tys. 
zł. Ponad 20 spółek miało ujemny kapitał większy niż (–50 000 tys. zł). Tylko 5 spośród 
badanych spółek miało poziom KON powyżej 400.000 tys. zł. Pozostałe 24 spółki o bardzo 
wysokim poziomie KON, miało poziom KON zbliżony do siebie w przedziale między  nieco 
ponad 100 000 tys. zł do ok. 400 000 tys. zł. 

Spośród badanych spółek –239 osiągnęło poziom KON poniżej średniej (75% bada-
nych spółek), a pozostałe spółki charakteryzowały się wyższym niż średnia poziomem 
KON.

Analiza kapitału obrotowego netto na dzień 31.12.2007 

Na dzień 31.12.2007 najniższy poziom KON wśród badanych spółek wyniósł 
(–)28 343 000 tys. zł, a najwyższy 5 164 450 tys. zł.  W dniu 31.12.2007 ujemny KON miało 
51 spółek, czyli 16% badanych. Wyróżnić należy cztery spółki, które miały poziom KON 
w przedziale od (–)100 tys. zł do +100 tys. zł, co wskazywać może na strategię umiarkowa-
ną. 

Średni poziom KON na dzień 31.12.2007 był ujemny i wyniósł (–)29 992,03 tys. zł. 
Analogicznie, jak na dzień 31.12.2005 roku przeanalizowano wyniki skrajne. Skrajnie ni-
skie wyniki poziomu KON, które miało 10% badanych spółek 31.12.2007 roku wahały się 
od (–)28 343 000 tys. zł do (–)9182 tys. zł. Nawet wśród tych skrajnych przypadków różnice 
są bardzo duże. Należy zwrócić uwagę na to, że poziom kapitału obrotowego netto poniżej 
(–)200 000 tys. zł występuje u siedmiu spółek, a jedynie dwie spółki miały KON poniżej 
(–)7 500 000 tys. zł. Wśród 10% spółek o skrajnie wysokich wynikach – dziewięć miało po-
ziom KON poniżej 200 000 tys. zł, dwadzieścia osiem nie przekroczyło poziomu 1 000 000 
tys. zł, a cztery spółki miały poziom KON powyżej 2 000 000 tys. zł.

Analiza porównawcza poziomu kapitału obrotowego netto na dzień 31.12.2005, 
31.12.2006, 31.12.2007

Zmiany poziomu KON u wszystkich spółek razem wziętych, czyli KON ogółem oraz 
średni poziom KON przypadający na jedną spółkę na koniec lat 2005, 2006 i 2007 przed-
stawia tabela 1. W dniu 31.12.2005 poziom kapitału obrotowego netto ogółem wszystkich 
badanych spółek był dodatni. W dniu 31.12.2006 roku uległ on kilkukrotnemu zwiększeniu 
w stosunku do 31.12.2005. W dniu 31.12.2007 roku nastąpiła zmiana i trend wzrostu nie 
był kontynuowany. Suma kapitału obrotowego netto w dniu 31.12.2007 roku była ujemna. 
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Podobnie zachowywał się średni poziom KON. W dniu 31.12.2006 roku znacznie wzrósł 
w porównaniu do 31.12.2005 roku, a następnie spadł w dniu 31.12.2007 i był ujemny. War-
tość KON ogółem w badanych spółkach ilustruje rysunek 1, a średni poziom KON rysu-
nek 2.

Tabela 1

Kapitał obrotowy netto ogółem wszystkich spółek i średni dla jednej spółki 

Data 31.12.2005 r. 31.12.2006 r. 31.12.2007 r.

Kapitał obrotowy netto ogółem 2 813 422,31 12 347 609,43 –9 442 065,63
Średnio 8 847,24 38 828,96 –29 692,03

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Notoria_2008.

Rys. 1.  Kapitały obrotowe netto ogółem w badanych spółkach na koniec lat 2005, 2006 i 2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Notoria_2008.
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Rys. 2.  Średni poziom kapitału obrotowego netto w badanych spółkach na koniec lat 2005, 2006 
i 2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Notoria_2008.

Można by wyciągnąć wniosek z tego, że przeciętna z badanych spółek zmieniła strate-
gię zarządzania kapitałem obrotowym netto z konserwatywnej na agresywną. Jednak nale-
ży przeanalizować poziom kapitału obrotowego netto na koniec badanych latach oraz średni 
poziom tego wskaźnika w spółkach bez uwzględniania wyników skrajnych. Po pominięciu 

Rys. 3.  Kapitał obrotowy netto ogółem w badanych spółkach na koniec lat 2005, 2006 i 2007 bez 
uwzględnienia skrajnych wyników

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Notoria_2008.
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10% skrajnie niskich i 10% skrajnie wysokich wyników okazuje się, że kapitał obrotowy 
netto ogółem, czyli suma KON we wszystkich badanych spółkach, rośnie w całym badanym 
okresie mniej więcej w tym samym tempie (patrz rys. 3). Średni poziom KON w spółkach 
również rośnie, co obrazuje rysunek 4.

Rys. 4.  Średni poziom kapitału obrotowego netto w badanych spółkach na koniec lat 2005, 2006 
i 2007 bez uwzględniania wyników skrajnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Notoria_2008.

Tabela 2

Rozkład kapitału obrotowego netto w badanych spółkach na koniec lat 2005, 2006 i 2007

Kapitał obrotowy netto 31.12.05 % 31.12.06 % 31.12.07 %

Ujemny 76 23,90 52 16,35 51 16,04
Dodatni 242 76,10 266 83,65 267 83,96
Liczba spółek poniżej średniej 176 55,35 239 75,16 194 61,01
Liczba  spółek pow. średniej 142 44,65 79 24,84 124 38,99
Ogółem 318 100 318 100 318 100

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Notoria_2008.

Żeby lepiej zobrazować różnice między poziomem kapitału w spółkach przeciętnych 
i skrajnych należy spojrzeć na tabelę 2. Przedstawia ona rozkład kapitału obrotowego netto 
na koniec lat 2005, 2006 i 2007. Na koniec 2005 roku 76 spółek miało ujemny kapitał obro-
towy netto i stanowiło to 23,9% wszystkich badanych spółek. Na koniec 2006 roku – spółek 
o ujemnym kapitale obrotowym netto ubyło. Pozostało ich tylko 52, czyli 16,35%. Na koniec 
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2007 roku kolejna firma dołączyła do grona firm o dodatnim kapitale obrotowym netto. 
W ten sposób już tylko 16,04% badanych przedsiębiorstw finansowało częściowo aktywa 
stałe zobowiązaniami bieżącymi. Wnioskować z tego można, że badane przedsiębiorstwa 
w przeważającej liczbie finansują całe aktywa stałe i część aktywów bieżących kapitałami 
stałymi, co prowadzi do ograniczania ryzyka utraty płynności przez przedsiębiorstwo, cho-
ciaż skutkować może obniżaniem zyskowności prowadzonej działalności. Tylko nieliczne 
z badanych przedsiębiorstw, tzw. skrajne przedsiębiorstwa, nie boją się finansowania ak-
tywów stałych zobowiązaniami bieżącymi, mimo dobrej koniunktury na rynku. Można 
przypuszczać, że troska o bezpieczeństwo prowadzonej działalności była dla większości 
badanych spółek ważniejsza niż perspektywa wykorzystania dobrej koniunktury w celu 
maksymalizacji zysków przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

Poziom kapitału obrotowego netto na koniec lat 2005, 2006 i 2007 ulegał znacznym 
wahaniom. Wzrósł na koniec 2006 roku w porównaniu do 31.12.2007, ale spadł rok później 
poniżej zera. Na sytuację tę miały wpływ przede wszystkim zmiany skrajnych poziomów 
kapitału obrotowego netto. Po przeanalizowaniu 80% spółek  pozostałych po usunięciu 20% 
skrajnych poziomów okazało się, że w całym badanym okresie poziom kapitału obrotowego 
netto rósł i tak samo zachowywał się średni poziom. Jedynie nieco ponad 16% spółek na 
dzień 31.12.2007 roku miało ujemny kapitał obrotowy netto, chociaż analizując wszystkie 
spółki wydawało się, że musi ich być dużo więcej skoro kapitał obrotowy netto wszystkich 
spółek razem jest ujemny. Wśród badanych 318 spółek przeważająca większość z nich, bo 
31.12.2005 – ponad 76%, a 31.12.2006 i 31.12.2007  ok. 84% stosowało konserwatywną poli-
tykę zarządzania kapitałem obrotowym netto, czyli mimo dobrej koniunktury gospodarczej 
nie zdecydowało się na mniej bezpieczną strategię. 

WORKING CAPITAL OF STOCK LISTED COMPANIES 

Summary

The research was dedicated to the analysis of the level of working capital. 318 stock listed 
companies have been analyzed. The research showed that working capital in total all companies was 
positive. In 31.12.2006, compared to 31.12.2005, working capital significantly increased. However, 
the following year there was a significant decrease of working capital which as a consequence was 
negative in 31.12.2007. It has been observed that 10% of the companies with extremely high working 
capital and 10% companies with extremely low working capital were decisive for the total level. After 
excluding the extremes the data showed that working capital in the remaining 80% of the companies 
increased throughout the whole analyzed period.  The research proves that a vast majority of stock 
listed companies increased working capital in the analyzed period. In 31.12.2007 companies with 
extremely low working capital financed their fixed assets with current liabilities to such a big extant 
that they dominated the level of working capital in the total analyzed group. 
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Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa dokonują wyboru źródeł finansowania w warunkach niedoskona-
łego rynku kapitałowego. Jedną z istotnych przyczyn niedoskonałości rynku, która ma 
wpływ na dobór źródeł finansowania jest występowanie asymetrii informacji. Asymetria 
informacji w odniesieniu do finansów przedsiębiorstw to sytuacja, w której jedna grupa in-
teresu posiada lepsze informacje o przyszłości przedsiębiorstwa niż inne grupy. Asymetria 
informacji  niesie negatywne konsekwencje nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa ogra-
niczając możliwości wzrostu wartości kapitału własnego, ale i dla wierzycieli, w przypadku 
których może przyczynić się do uzyskania stopy zwrotu nieadekwatnej do ryzyka związa-
nego z finansowaniem przedsiębiorstwa. Dlatego w przedsiębiorstwach, które w większym 
stopniu narażone są na zjawisko asymetrii informacji w większym stopniu powinny być 
wykorzystywane źródła finansowania ograniczające takie jej negatywne skutki jak: rezyg-
nacja przedsiębiorstwa z podejmowania efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych, udo-
stępnianie kapitału przedsiębiorstwom nieefektywnym, powstanie zjawiska tzw. moralnego 
ryzyka oraz zjawiska substytucji aktywów.

Celem artykułu jest przedstawienie i dokonanie klasyfikacji czynników różnicują-
cych poziom zjawiska asymetrii informacji w przedsiębiorstwach. Poznanie tych czynni-
ków pozwala na wskazanie przedsiębiorstw w większym stopniu narażonych na negatywne 
skutki asymetrii informacji. Daje to możliwość stawiania hipotez badawczych odnośnie 
ukształtowania struktury kapitału w poszczególnych grupach przedsiębiorstw oraz określe-
nia działań mogących przyczynić się do ograniczenia zjawiska asymetrii informacji.

Asymetria informacji w teorii struktury kapitału

Asymetria informacji leży u podstaw dwóch teorii struktury kapitału: sygnałów i ko-
lejności wyboru źródeł (hierarchii). Teoria sygnałów zakłada, że kierownictwo przedsię-
biorstwa lub osoby z nim związane posiadają w przeciwieństwie do inwestorów zewnętrz-
nych pełną informację dotyczącą charakterystyki przyszłych strumieni dochodów firmy. 
Im większa jest asymetria informacji tym większe są odchylenia oczekiwań inwestorów 
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zewnętrznych i tym większa negatywna reakcja cen rynkowych papierów wartościowych 
na ogłoszenie nowej emisji papierów wartościowych. W interesie akcjonariuszy jest zatem 
unikanie, lub ograniczanie skutków takiej asymetrii informacji. Według teorii sygnałów 
kierownictwo może w sposób zamierzony wybierać sposoby finansowania przedsiębior-
stwa by przekazać sygnały do otoczenia dotyczące przyszłych wyników działania firmy. 
W tej teorii struktura kapitału jest zatem postrzegana jako nośnik przekazywania infor-
macji o jakości przedsiębiorstwa. Z kolei teoria hierarchii źródeł finansowania bardziej 
kompleksowo przedstawia zagadnienia struktury kapitału i tłumaczy jej ukształtowanie 
dążeniem do zmniejszenia negatywnych skutków asymetrii informacji. Za twórcę teorii 
wyboru kolejności źródeł finansowania (hierarchii) uznaje się S. Myersa, który w 1984 
roku w artykule The Capital Structure Puzzle1, dokonał interpretacji rezultatów badań nad 
strukturą finansowania amerykańskich przedsiębiorstw prowadzonych na początku lat 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przez G. Donaldsona.

Asymetria informacji  według Myersa i Majlufa2 wiąże się z istnieniem dwóch grup 
interesu charakteryzujących się różnym poziomem dostępu do informacji oraz rozbieżnymi 
celami. W odniesieniu do teorii hierarchii istotne znaczenie ma przede wszystkim asymetria 
informacji między właścicielami a wierzycielami oraz „starymi” i „nowymi” inwestorami. 
Asymetria informacji jest postrzegana jako jedna z głównych przesłanek występowania 
konfliktu interesów.

Teoria hierarchii źródeł finansowania wyjaśnia ukształtowanie struktury kapitału dą-
żeniem przedsiębiorstw do zmniejszenia nieefektywności decyzji inwestycyjnych podejmo-
wanych w warunkach asymetrii informacyjnej. Zgodnie z tą teorią występowanie asymetrii 
informacji powinno zatem skutkować:

a) preferowaniem przez przedsiębiorstwa zysków zatrzymanych jako źródła kapitału 
wewnętrznego. Taki sposób finansowania chroni przed zjawiskiem niedoinwesto-
wania i przeinwestowania, gdyż przy pozyskiwaniu tego kapitału nie występu-
je asymetria informacji między obecnymi właścicielami a nowymi inwestorami 
(właścicielami lub wierzycielami);

b) w przypadku wykorzystania źródeł zewnętrznych, preferowaniem przez przedsiębior-
stwa zaciąganie długu w stosunku do pozyskiwania nowego kapitału własnego. Takie 
zachowanie wynika z chęci uniknięcia negatywnej reakcji rynku na emisję akcji.

Dobór źródeł finansowania ma zatem zabezpieczać przed negatywnymi konsekwen-
cjami zjawisk niedoinwestowania, moralnego hazardu, czy substytucji aktywów. Zachowa-
nie zgodne z teorią hierarchii ma pozwolić na uniknięcie lub zmniejszenie skutków asyme-
trii informacji.

1 S. Myers: The Capital Structure Puzzle. „Journal of Finance” 1984, nr 39.
2 Analizując czynniki wpływające na wybór źródeł finansowania S. Myers powoływał się także na 

tezy artykułu napisanego wspólnie z N. Majlufem: S. Myers, N. Majluf: Corporate Financing and Invest-
ment Decisions When Firms Have Information that Investors do not Have. „Journal of Financial Econo-
mics” 1984, nr 13.
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Pomiar asymetrii informacji

Chcąc określić czynniki wpływające na poziom asymetrii informacji w przedsiębior-
stwie warto przedstawić sposoby pomiaru zjawiska asymetrii informacji. Problemem w tym 
zakresie jest brak możliwości bezpośredniego pomiaru tego zjawiska. W literaturze stosuje 
się najczęściej trzy grupy metod pomiaru asymetrii informacji, umożliwiających wskaza-
nie przedsiębiorstw bardziej narażonych na problem jej występowania3. Pierwsza, polega 
na pomiarze rozbieżności w zakresie wysokości oczekiwanych zysków, określonych przez 
analityków badających przedsiębiorstwo. Wskazuje się, że o poziomie asymetrii informacji 
może świadczyć sama liczba analityków badających przedsiębiorstwo oraz wielkość wydat-
ków na nabycie „prywatnych” informacji o przedsiębiorstwie. Analitycy są w tym przypad-
ku uważani za pośredników w udzielaniu informacji o przedsiębiorstwie. Im większa ilość 
opinii i wydatków na nie poniesionych tym mniejszy jest poziom asymetrii informacji.

Druga metoda polega na obliczeniu mierników, które mają „zidentyfikować” przed-
siębiorstwa posiadające aktywa trudniejsze do wyceny dla zewnętrznych inwestorów. Do 
mierników takich zaliczyć można wydatki na badania i rozwój, wydatki na reklamę, czy 
wartości niematerialne i prawne. Większy ich udział oznacza większe narażenie na wystą-
pienie asymetrii informacji.

W trzeciej metodzie wykorzystywane jest modelowanie mikrostruktury rynku dla 
oszacowania  czynników decydujących o różnicy pomiędzy maksymalną ceną oferowaną 
na rynku za dane aktywa przez kupującego, a minimalną ceną za jaką sprzedawca może te 
aktywa sprzedać.

Jak widać są to metody umożliwiające jedynie pośredni pomiar poziomu asymetrii, 
a niektóre z nich odwołują się do cech charakteryzujących przedsiębiorstwa (wielkość akty-
wów niematerialnych). Można z tego wysnuć wniosek, że badanie wpływu asymetrii infor-
macji na strukturę kapitału może opierać się na przesłankach występowania asymetrii, a dla 
powstania hipotez badawczych istotne jest wskazanie czynników różnicujących asymetrię 
informacji w przedsiębiorstwach.

Czynniki różnicujące asymetrię informacji

Tak jak już stwierdzono, asymetria informacji rozpatrywana w ramach finansów 
przedsiębiorstw wiąże się z istnieniem grup interesu charakteryzujących się różnym pozio-
mem dostępu do informacji oraz rozbieżnymi celami. Przedstawione niżej czynniki mają 
związek z asymetrią informacji jaka występuje między właścicielami (obecnymi i przy-
szłymi), wierzycielami (a zatem inwestorami) i zarządem (posiadającym pełną wiedzę 
o przedsiębiorstwie).  Pierwszym przyjętym w artykule kryterium różnicującym występo-
wanie i skutki asymetrii informacji jest kryterium struktury interesariuszy którzy inwestują 

3 Opis czynników na podstawie: J. Clarke, K. Shastri: On Information Asymmetry Metrics. Pittsburgh 
2000, s. 3–14,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=251938.
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w przedsiębiorstwo lub nim zarządzają. Biorąc pod uwagę to kryterium należy wymienić 
następujące czynniki wpływające na poziom asymetrii informacji: struktura własności, 
stopień powiązania własności z zarządzaniem przedsiębiorstwem, poziom dźwigni finan-
sowej, rodzaj wierzyciela.

Czynnikiem determinującym asymetrię informacji i różnicującym siłę jej oddziały-
wania na decyzje przedsiębiorstw i inwestorów zewnętrznych jest struktura własności. 
Koncentracja własności (w skrajnym przypadku jeden właściciel) ogranicza występowanie 
asymetrii między właścicielami (w przypadku własności jednoosobowej asymetria nie wy-
stępuje), a także zapewnia zazwyczaj lepsze monitorowanie i sprawowanie ściślejszej kon-
troli nad zarządem. Asymetria informacji może też nasilać się w przypadku występowania 
grup właścicieli większościowych i mniejszościowych.

Poza samą koncentracją własności istotny wpływ na asymetrię informacji ma posia-
danie przez menedżera prawa własności przedsiębiorstwa. Jeżeli jedyny właściciel jest 
jednocześnie menedżerem oczywiście nie dojdzie do zjawiska asymetrii informacji i kon-
fliktu właściciel-menedżer, ale może wystąpić większe zagrożenie zjawiskiem hazardu 
moralnego związanego ze sposobem wykorzystania długu niezgodnym z interesami wie-
rzycieli. Taka sytuacja może zatem zachęcać do wykorzystania takiej formy udostępniania 
kapitału obcego, by możliwe było ze strony wierzyciela zachowanie większej kontroli nad 
działaniami właściciela-menedżera. W przypadku, gdy menedżerem jest jeden z właścicie-
li, dojdzie zapewne do asymetrii informacji pomiędzy tym właścicielem, który jest człon-
kiem zarządu a pozostałymi.

Zarządzający przedsiębiorstwem może „wysyłać” inwestorom zewnętrznym takie 
sygnały, które wskazują na dobre perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż interpre-
tacja sygnałów przez potencjalnego inwestora zdecyduje czy kapitał będzie udostępniony 
przedsiębiorstwu, a jeśli tak, to na jakich warunkach (można to określić wykorzystaniem 
asymetrii informacyjnej na swoją korzyść, co jest związane z pojęciem tzw. ryzyka mo-
ralnego). Z kolei inwestorzy bojąc się fałszywych sygnałów mogą odmówić udostępnienia 
kapitału lub zaproponować niekorzystne warunki jego udostępnienia. A zatem także w inte-
resie inwestorów zewnętrznych jest wykorzystanie takich form finansowania przedsiębior-
stwa, które zmniejszą negatywne skutki asymetrii informacji.

Poziom dźwigni finansowej to kolejny czynnik różnicujący poziom asymetrii in-
formacji. W literaturze podkreśla się, że większy udział zadłużenia w strukturze kapitału 
skutkuje zmniejszaniem się asymetrii informacji między właścicielami a menedżerami oraz 
właścicielami „starymi” i „nowymi”. Dzieje się tak za sprawą mechanizmów kontrolnych, 
analiz sytuacji przedsiębiorstwa, które prowadzą wierzyciele. Należy jednak zauważyć, że 
w przypadku tego czynnika wpływa on na poziom asymetrii w relacjach właścicielskich 
oraz właściciel – menedżer, ale jednocześnie powoduje w danym przedsiębiorstwie poja-
wienie się problemu asymetrii między właścicielami a wierzycielami.

Istotny wpływ na poziom asymetrii informacji może mieć też rodzaj wierzyciela. 
Asymetria informacji powinna być mniejsza w przypadku tych systemów zasilania kapi-
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tałowego przedsiębiorstw, w których udostępnianie kapitału obcego jest oparte głównie na 
pośrednictwie sektora bankowego. Banki posiadają szerszy zakres informacji o przedsię-
biorstwie niż inwestorzy bezpośrednio inwestujący w papiery dłużne przedsiębiorstw na 
rynku finansowym. Redukcja poziomu asymetrii informacji może szczególnie wystąpić 
w przypadku, gdy bank dłużej współpracuje z przedsiębiorstwem. Pośrednictwo banku 
powinno zatem zapewniać tu zmniejszenie asymetrii między inwestorami zewnętrznymi 
(podmioty lokujące kapitał w banku) a przedsiębiorstwem (jego właścicielami). Wierzy-
ciele inwestujący w papiery dłużne przedsiębiorstw bezpośrednio na rynku finansowym 
dysponują zazwyczaj mniejszym zakresem informacji, a dodatkowym problemem w rozpo-
znaniu jakości przedsiębiorstwa może być zamierzona sygnalizacja perspektyw rozwoju ze 
strony przedsiębiorstwa niekoniecznie zgodna ze stanem faktycznym.

Druga grupa czynników różnicujących występowanie i skutki asymetrii informacji 
została wyłoniona na podstawie kryterium zakresu i jakości dostępnych danych i analiz 
dotyczących sytuacji finansowej i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa. Czynniki, 
które różnicują ten zakres i jakość informacji to: forma prawna prowadzenia działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, długość życia przedsiębiorstwa, szybkość tempa rozwoju, ryzy-
ko działalności operacyjnej.

Czynnikiem różnicującym asymetrię informacji związanym pośrednio z jednym 
z poprzednio omówionych czynników (strukturą własności) powinna być forma prawna 
prowadzonej działalności. Forma prawna prowadzenia działalności ma wpływ na zakres 
obowiązków informacyjnych przedsiębiorstwa względem inwestorów oraz przede wszyst-
kim na sposób i zakres sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. Szczegól-
nie ten drugi aspekt może różnicować zakres i jakość danych dostępnych różnym grupom 
interesariuszy przedsiębiorstwa. Najlepiej rozwinięty nadzór oraz największy zakres obo-
wiązków informacyjnych występuje w przypadku spółek akcyjnych.

Kolejnym czynnikiem różnicującym natężenie zjawiska asymetrii informacji jest 
wielkość przedsiębiorstwa. Powszechnie uważa się, że asymetria informacji w relacji inwe-
storzy wewnętrzni a  inwestorzy zewnętrzni w większym stopniu dotyczy małych przedsię-
biorstw. Wynika to między innymi z zazwyczaj mniejszych obowiązków informacyjnych, 
słabszego wykształcenia kadr przygotowujących analizy sytuacji finansowej przedsiębior-
stwa. Większa asymetria informacji może zatem powodować, że małe przedsiębiorstwa, są 
bardziej narażone na zjawisko negatywnej selekcji oraz ryzyko moralnego wyboru.

Poziom asymetrii informacji zależy także od długości życia przedsiębiorstwa. Asy-
metria informacji będzie miała tym większe znaczenie, im krótsza długość życia przedsię-
biorstwa. Jest to związane z mniejszymi możliwościami określenia jakości przedsiębiorstwa 
z uwagi na krótszy okres danych historycznych oraz brakiem wypracowania współpracy 
z zewnętrznymi dawcami kapitału.  

Kolejnym wyróżnionym czynnikiem jest tempo rozwoju przedsiębiorstwa. Szybkie 
tempo wzrostu przedsiębiorstwa wiąże się zazwyczaj z wysoką asymetrią informacji ze 
względu na konieczność częstego i uważnego monitorowania przedsiębiorstwa.
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Asymetria informacji nasila się także w przypadku przedsiębiorstw realizujących 
inwestycje o większym ryzyku. Większe ryzyko aktywów utożsamiane jest z większym 
udziałem aktywów niematerialnych. Trudno w tym przypadku jest inwestorom zewnętrz-
nym prawidłowo wycenić aktywa obarczone ryzykiem. Problem ten został już opisany przy 
charakterystyce metod pomiaru asymetrii informacji. Szczególnym przykładem inwestycji 
o podwyższonym ryzyku są inwestycje w przedsiębiorstwa innowacyjne. Asymetria infor-
macji w tym przypadku nasila się w związku z koniecznością posiadania specjalistycznej 
wiedzy do oceny innowacyjnych przedsięwzięć. Wiedzy tej mogą nie mieć potencjalni ze-
wnętrzni inwestorzy, a do oceny projektów będą musieli korzystać z konsultacji ze specja-
listami w danej dziedzinie. Zwykle rzutuje to na zwiększenie wymagań odnośnie stopy 
zwrotu wymaganej z inwestycji.

Wyżej omówione czynniki różnicujące asymetrię informacji zostały pogrupowane 
na podstawie ich związku ze strukturą interesariuszy przedsiębiorstwa oraz ilością i jakoś-
cią danych dostępnych o przedsiębiorstwie. Omawiając czynniki wpływające na poziom 
asymetrii można zaproponować także ich podział z punktu widzenia możliwości wpły-
wu przedsiębiorstwa na poziom asymetrii informacji. W tym przypadku należy wyróżnić 
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne wynikają z cech przedsiębiorstwa, którego dotyczy problem 
asymetrii informacji. W ramach tej grupy można wymienić strukturę własności, skład za-
rządu, formę prawną prowadzenia działalności, wielkość i wiek przedsiębiorstwa, ryzyko 
aktywów, czy tempo rozwoju. Czynniki te zostały już omówione wyżej.

Na czynniki zewnętrzne różnicujące poziom asymetrii informacji zasadniczo przed-
siębiorstwo nie ma wpływu. Zależą one przede wszystkim od sposobu funkcjonowania po-
szczególnych elementów systemu finansowego, w którym prowadzi działalność przedsię-
biorstwo, a w szczególności od wymagań informacyjnych i zakresu kontroli poprawności 
dokonywanych transakcji na rynku finansowym, orientacji systemu na bezpośrednie lub 
pośrednie pozyskiwanie kapitału obcego, zakresu wymaganej sprawozdawczości finanso-
wej, przyjętych zasad ładu korporacyjnego. Relatywnie mniejszy stopień asymetrii infor-
macji wystąpi w przypadku wysokich wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych 
przedsiębiorstw, skutecznej kontroli operacji na rynku, przyjęciu wymogów sprawozdaw-
czości finansowej zapewniających właściwą wycenę aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, 
przyjęcia i rozszerzenia zasięgu obowiązywania zasad ładu korporacyjnego, chroniącego 
wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa.

Warto zwrócić uwagę na to, że wymienione czynniki wpływają na siebie wzajemnie. 
Poziom asymetrii informacji w danym przedsiębiorstwie  może wynikać z wielu krzyżują-
cych się ze sobą czynników. Przedsiębiorstwo może posiadać takie cechy, z których jedne 
zwiększają poziom asymetrii (np. krótki okres życia) a inne zmniejszają asymetrię, np. ni-
skie ryzyko aktywów). Poza tym część czynników może mieć przeciwny wpływ na wystę-
powanie i skutki asymetrii informacji dla różnych iteresariuszy (np. koncentracja własności 
połączona z jednoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem zmniejsza asymetrię w ra-
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mach grupy dotychczasowych właścicieli, ale powoduje wzrost zagrożenia negatywnymi 
konsekwencjami asymetrii informacji między właścicielami a wierzycielami).

Podsumowanie

Rozpoznanie czynników różnicujących poziom i skutki asymetrii informacji w przed-
siębiorstwach jest ważne z punktu widzenia badania związku asymetrii informacji z ukształ-
towaniem struktury kapitału przedsiębiorstwa. Dobór źródeł finansowania może być 
bowiem sposobem na niwelowanie negatywnych dla przedsiębiorstw skutków asymetrii 
informacji. Wyszczególnienie grup przedsiębiorstw charakteryzujących się różnym stop-
niem narażenia na skutki asymetrii informacji może zatem być punktem wyjścia do badań 
służących wyjaśnieniu ukształtowania struktury kapitału. Warto zwrócić uwagę na to, że 
działania zapobiegające powstaniu negatywnych skutków asymetrii informacyjnej mogą 
być podejmowane zarówno przez właścicieli i wierzycieli. Z jednej strony ukształtowanie 
struktury kapitału wynika z preferencji przedsiębiorstwa (dotychczasowych właścicieli, 
ewentualnie zarządu), a z drugiej strony zależy od podaży źródeł zewnętrznych, których 
dawcy chcąc zabezpieczyć się przed negatywnymi dla nich skutkami działań przedsiębior-
stwa jak przeinwestowanie czy substytucja aktywów, będą w odpowiedni do tego celu spo-
sób określali warunki pozyskania kapitału. Wyodrębnienie wskazanych wyżej kryteriów 
porządkujących czynniki wpływające na poziom asymetrii informacji może pomóc w prze-
prowadzeniu badań ukształtowania struktury kapitału.

THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF INFORMATION ASYMMETRY 
IN ENTERPRISES

Summary

The capital-structure decision is one of the most fundamental issues in corporate finance. As 
suggested by the pecking order theory and signaling theory, one of important determinant of capital 
structure decisions is information asymmetry. There are three main groups of variables to identify 
companies with higher asymmetric information problems: based on measures of divergence among 
the earnings forecasts by the analysts following the firm, based on variables aimed to capture firms 
with assets that are arguably harder to value by outside investors, and based on microstructure mo-
dels, which aim is to estimate the component of bid ask spread quoted by a market maker. 

The main aim of this article was to introduces and classify factors affecting the level of infor-
mation asymmetry. The criteria to classify the factors are: on the one hand structure of stakeholders 
who are investing in a company or who managed it, and the scope and quality of available data and 
analysis concerning the enterprises situation, and on the other hand the enterprises possibility of 
impact on the level of information asymmetry.
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Wprowadzenie

Idea gospodarki opartej na wiedzy wskazuje na innowacyjne przedsiębiorstwa, re-
gularnie inwestujące w badania i rozwój (B+R), jako źródło wzrostu gospodarczego i po-
stępu cywilizacyjnego. Przedsiębiorstwa te zdecydowanie różnią się od tradycyjnych firm. 
Wyróżnia je odmienna organizacja, sposób zarządzania, prowadzona polityka kosztowa. 
Podejmowane inwestycje sfery B+R obarczone są wyższym poziomem ryzyka i niepew-
ności, zazwyczaj charakteryzuje je wyższy koszt kapitału i wyższe koszty dostosowawcze. 
Odmienna wydaje się być również struktura kapitałowa i formy finansowania firm innowa-
cyjnych. Inwestycje w badania i rozwój szczególnie wpływają na sytuację finansową naj-
mniejszych i najkrócej działających na rynku podmiotów gospodarczych. Poziom zysków 
zatrzymanych w takich przedsiębiorstwach jest zazwyczaj niewystarczający do sfinanso-
wania kapitałochłonnych inwestycji, a uzyskanie finansowania zewnętrznego kapitałem 
obcym w postaci kredytów czy pożyczek trudne do otrzymania lub obarczone wysokim 
kosztem. Pozostaje wybór zewnętrznych form finansowania kapitałem własnym, zwłaszcza 
poprzez rynek venture capital, anioły biznesu czy wprowadzenie firmy na rynek giełdo-
wy.

Celem artykułu jest określenie wpływu inwestycji w badania i rozwój na strukturę 
kapitałową oraz wybór finansowania przedsiębiorstwa. Jest to próba odpowiedzi na pyta-
nie, czy innowacyjność firmy kształtuje jej sytuację finansową. Pod pojęciem inwestycji 
(wydatków) w badania i rozwój rozumie się, zgodnie z definicją stosowaną przez OECD 
(2000), wszelkie środki finansowe przeznaczone na systematycznie podejmowane kreatyw-
ne działania, mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy i  umiejętności jej wykorzystania 
w nowych zastosowaniach1. Za tezę organizującą artykuł przyjęto, że struktura kapitałowa 
przedsiębiorstw inwestujących w sferę B+R wykazuje specyfikę, powodującą konieczność 

1 Measuring the ICT Sector: Information Society, OECD, 2000, Data Item Definitions, Data Sources 
and Methodologies, s. 152.
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uszczegółowienia podstawowych teorii finansowych, a poziom i rodzaj finansowania tych 
przedsiębiorstw zależą od intensywności nakładów na badania i rozwój. Rozważania za-
warte w pracy mają charakter teoretyczny, stanowiący podstawy dla dalszych badań empi-
rycznych.

Specyfika inwestycji w badania i rozwój

Badania i rozwój obejmują badania podstawowe, badania przemysłowe  i prace roz-
wojowe2. Nie powinno zaliczać się do nich większości działań związanych m.in. z edu-
kacją, administracją, patentowaniem i licencjonowaniem, czy przygotowaniem studium 
wykonalności. Opracowanie Frascati Maunual 2002, wydane przez OECD, dzieli wydatki 
na badania i rozwój na wewnętrzne (czyli podejmowane w przedsiębiorstwie) i zewnętrzne 
(zamawiane i wykonywane poza firmą). Wydatki wewnętrzne sfery B+R mogą mieć cha-
rakter bieżący (ang. current expenditures), jak i kapitałowy (ang. capital expenditures). Do 
wydatków bieżących zalicza się przede wszystkim: wynagrodzenia i premie pracowników 
oraz dobra nieinwestycyjne (np. surowce naturalne, chemikalia, prenumeraty czasopism 
fachowych, opłaty serwisowe, sprzęty itp.). Wydatki kapitałowe, czyli wydatki brutto na 
aktywa trwałe używane w pracach badawczo-rozwojowych, obejmują z kolei: zakup ziemi 
lub budynków, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (ich amortyzacja nie nale-
ży jednak do wydatków sfery B+R)3.

Inwestycje w badania i rozwój różnią się w istotny sposób od inwestycji rzeczowych 
czy finansowych. B. Hall (2002) zwraca uwagę na następujące ich cechy4:

1. Najbardziej kapitałochłonnym składnikiem inwestycji są koszty związane z za-
trudnianiem kadry: wysoko wyspecjalizowanych naukowców, inżynierów, techno-
logów.

2. Inwestycje w badania i rozwój tworzą niematerialną wartość firmy, opartą o kapitał 
ludzki.

3. Rezultatem inwestycji w sferę B+R jest pozyskanie wiedzy, której wdrażanie 
w konkretne rozwiązania i komercjalizacja generować będą przychody firmy 
w przyszłości.

4. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest zazwyczaj wyższa.
5. Ocena wpływu projektu w B+R na koszt kapitału jest utrudniona w związku 

z  tym, że w krótszym okresie czasu inwestycja może nie powodować żadnych 
zmian w koszcie kapitału.

2 Ich szczegółowe definicje w prawodawstwie polskim można znaleźć w Ustawie z dnia 15 czerwca 
2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (DzU 2007, nr 115 poz. 795).

3 Frasacti Manual, OECD 2002, s. 108–111.
4 B. Hall: The Financing of Research and Development. UC Berkeley Working Paper No. E01-311, De-

partment of Economics, January 2002, s. 3–4.
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6. Inwestycje w badania i rozwój  cechuje wysoki poziom niepewności i ryzyka co 
do ich rezultatu, zwłaszcza we wstępnych fazach ich realizacji. Klasyczne metody 
oceny ryzyka mogą więc w przypadku takich inwestycji nie znaleźć zastosowa-
nia.

Ponadto:
7. Inwestycje te charakteryzuje dłuższa perspektywa czasowa i złożoność,  często 

trudne do oszacowania z powodu innowacyjności. Stworzenie nowego produktu, 
usługi, czy uruchomienie nowej technologii wymaga prac przemysłowych, rozwo-
jowych, jak i wdrożeniowych. Na etapy projektu badawczo-rozwojowego składa się 
faza konceptualizacji, opracowania modelu funkcjonowania, testowania, wdroże-
nia i komercjalizacji. Procesy te cechuje zazwyczaj wysoki stopień złożoności.

8. Koszt pozyskania kapitału na finansowanie inwestycji jest wysoki, w związku 
z trudnościami w ocenie merytorycznej projektów badawczo-rozwojowych.

9. Ograniczenia w dostępie do kapitału finansującego inwestycje w B+R mogą być 
spowodowane mylną oceną niektórych firm innowacyjnych na podstawie doku-
mentów finansowych. Zdarza się, że firmy, np. działające w branży informatycz-
nej, nie inwestują systematycznie w środki trwałe, a ich majątek zakumulowany 
jest w aktywach obrotowych. Sprzęt komputerowy pozyskiwany jest często na 
zasadach leasingu platformy sprzętowej, a serwery wynajmowane od specjalnych 
firm hostingowych. W ocenie kapitałobiorcy firmy takie nie mają wystarczająco 
wysokiego poziomu zabezpieczeń inwestycji.

10. Struktura zasobów firmy inwestującej w B+R jest specyficzna. Nad kapitałem fi-
zycznym i finansowym dominuje kapitał intelektualny w postaci: patentów, baz 
danych, know-how, licencji, oprogramowania, marki etc.5

Zasadność  teorii struktury kapitałowej dla firm inwestujących w badania i rozwój

Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa kształtowana jest zarówno przez bariery fi-
nansowe, jak i preferencje menedżerów. W jakiej kolejności wybierane są jednak poszcze-
gólne formy finansowania przedsiębiorstwa inwestującego w B+R i jakie wiążą się z tym 
koszty? Poniżej dokonano krótkiego przeglądu głównych teorii związanych ze strukturą 
kapitałową przedsiębiorstwa, refleksji poddając jej zastosowanie dla firm inwestujących 
w badania i rozwój.

Teoria hierarchii źródeł finansowania (ang. pecking order theory). W tradycyj-
nej firmie sekwencja wyboru jest następująca: wypracowane zyski, formy finansowania 
zewnętrznego związane z zadłużaniem (kredyty), finansowanie kapitałem własnym po-
chodzącym ze źródeł zewnętrznych (np. emisja akcji)6. Dyskusji warto poddać tezę o uni-

5 O. Granstrand: Towards a theory of the technology-based firm. Research Policy 27, 1998, s. 477.
6 A. Zoppa, R. McMahon: Pecking order theory and the financial structure of manufacturing SMEs from 

Australia’s business longitudinal survey, School Of Commerce Research Paper Series: 02-1, 2002, s. 3.
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wersalności kolejności źródeł finansowania przedsiębiorstw. M. Brouwer i B. Hendrix7 
uważają, że sekwencja wyboru poszczególnych form finansowania dla firm działających 
w obszarze zaawansowanych technologii i będących w fazie start-up jest odwrotna od tra-
dycyjnej. Autorzy argumentują: ponieważ kapitały własne właścicieli są niewystarczające 
do finansowania tego typu inwestycji, a zaciąganie długu trudne do uzyskania, to ze wzglę-
du na wysokie i trudne do oceny ryzyko, finansowanie udziałami staje się podstawowym 
źródłem środków finansowych dla przedsiębiorstw. 

Teoria praw kontroli (ang. control rights) zakłada, że im mniejsza jest wartość akty-
wów firmy, tym inwestorzy zewnętrzni będą bardziej skłonni przejąć kontrolę nad firmą, 
by zapewnić zabezpieczenie swoich środków finansowych. Firmy wolą więc polegać na 
finansowaniu z zysków zatrzymanych, a w dalszej kolejności korzystać z finansowania 
długiem. Dopiero w przypadku bardzo kapitałochłonnych inwestycji decydują się na ze-
wnętrzne finansowanie kapitałem własnym, przenosząc część praw kontroli na inwestorów. 
W przypadku firm innowacyjnych wartość projektów jest często wyższa niż wartość ich 
aktywów, firmy te będą więc w większym stopniu zależne od finansowania zewnętrznego, 
preferując jednak kapitał własny, niż obcy8.

Asymetria informacji. Teoria ta ma szczególne uzasadnienie dla firmy inwestującej 
w badania i rozwój. Firma taka posiada nieporównywalnie większą wiedzę na temat za-
sadności inwestycji i prawdopodobieństwa jej sukcesu, niż potencjalny inwestor. Koszty 
„ujawnienia” (ang. dilution costs) są wysokie. Z kolei, całkowite ujawnienie pomysłu ba-
dawczego może narażać firmę na ryzyko utraty najistotniejszego elementu przewagi nad 
konkurencją. Należy jednak zwrócić uwagę, jak wynika z badań T. Hogan i E. Hutson, że 
asymetria informacji postrzegana jest przez przedsiębiorców czy menedżerów jako bariera 
finansowa przede wszystkim w sektorze kredytów bankowych, w przypadku rynku ventu-
re capital jest możliwa do pokonania9.

Koszty bankructwa. W przypadku  firm innowacyjnych  koszty bankructwa są naj-
częściej wyższe, niż dla standardowej firmy. Wiąże się to przede wszystkim ze struktu-
rą aktywów. Firmy innowacyjne, a więc inwestujące w badania i rozwój, charakteryzuje 
zazwyczaj wyższy poziom aktywów niematerialnych, przedsiębiorstwa tradycyjne z kolei 
posiadają zakumulowany majątek w aktywach trwałych. Przy danym poziomie zadłużenia, 
ryzyko bankructwa jest wyższe dla firm inwestujących w B+R, niż na przykład w park 
technologiczny. W związku z tym firmy innowacyjne są w mniejszym stopniu zależne od 

7 M. Brouwer, B. Hendrix: Two worlds of venture capital: what happened to US and Dutch early stage 
investment? Small Business Economics 10, 1998, s. 333–348.

8  P. Aghion, A. Kleman, S. Bond, I. Marinescu: Technology and financial structure: are innovative 
firms different? Journal of the European Economic Association, April–May 2004, s. 279.

9 T. Hogan, E. Hutson: Capital structure in new technology-based firms: Evidence from the Irish soft-
ware sector. „Global Finance Journal” 2005, nr 15, s. 371.
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finansowania długiem (finansowania bankowego), by zminimalizować oczekiwane koszty 
bankructwa10.

Dźwignia finansowa. A. Hyytinen i M. Pajarinen zwracają uwagę na poziom dźwigni 
finansowej w przedsiębiorstwach innowacyjnych, opisując ją jako bardziej konserwatywną, 
niż w tradycyjnych firmach11. Fakt ten wiążą z poziomem inwestycji w badania i rozwój. 
Według badaczy to sfera B+R wpływa bowiem na wybór finansowania kapitałem własnym 
i jest niechętnie finansowana przez kapitał obcy.

Finansowanie inwestycji w badania i rozwój

Poziom wydatków na badania i rozwój wpływa na wybór źródeł finansowania fir-
my.  W świetle wielu międzynarodowych badań i raportów, innowacyjne firmy napotyka-
ją bariery w finansowaniu swoich projektów. Istnieje luka finansowa dla przedsiębiorstw 
inwestujących w B+R. Luka ta jest pogłębiana przez różnice między kosztem kapitału 
a oczekiwaną przez przedsiębiorstwo stopą zwrotu, jeśli kapitałodawca i kapitałobiorca są 
różnymi podmiotami gospodarczymi12. Poziom kapitału własnego w firmie innowacyjnej 
jest zazwyczaj niewystarczający do sfinansowania kapitałochłonnych inwestycji, a uzyska-
nie finansowania zewnętrznego kapitałem obcym kosztowne.

Większość badań empirycznych wskazuje, że innowacyjne firmy częściej decydu-
ją się na zewnętrzne finansowanie kapitałem własnym. B. Hall jednak zwraca uwagę, że 
każde zewnętrzne źródło finansowania, czy kapitałem obcym (w postaci kredytu) czy ka-
pitałem własnym (emisja akcji), jest dla firm inwestujących w badania i rozwój wyższe, 
niż dla standardowej firmy. Wynika stąd ogromna rola zysków zatrzymanych w firmach 
innowacyjnych13.

Ciekawe wnioski płyną z badań dotyczących zależności między wyborem finanso-
wania a intensywnością inwestycji w badania i rozwój, przeprowadzonych przez zespół 
P. Aghion (2004). Badania obejmowały brytyjskie spółki, których emitowane papiery war-
tościowe były w obrocie publicznym. Do głównych konkluzji płynących z prac zespołu 
należą14:

1. Firmy prowadzące intensywne prace badawczo-rozwojowe korzystają w mniejszym 
stopniu z finansowania długiem. Wraz ze wzrostem intensywności B+R maleje po-
ziom wykorzystania kapitału obcego, jednakże firmy prowadzące w niewielkim 

10 P. Aghion, A. Kleman, S. Bond, I. Marinescu: Technology and financial structure: are innovative 
firms different? „Journal of the European Economic Association” April–May 2004, s. 278.

11 A. Hyytinen, M. Pajarinen: Financing of technology-intensive small businesses: some evidence on the 
uniqueness of the ICT sector. „Information Economics and Policy” 2005, 17, s. 15–132.

12 B. Hall: The Financing of Research and Development. UC Berkeley Working Paper No. E01-311, De-
partment of Economics, January 2002, s. 2.

13 Ibidem, s. 9.
14 P. Aghion, A. Kleman, S. Bond, I. Marinescu: op.cit., s. 277–288.
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stopniu prace B+R posiłkują się częściej długiem niż firmy nie prowadzące takich 
prac w ogóle.

2. Istnieje liniowa zależność między intensywnością prac B+R a finansowaniem przez 
pozyskanie kapitału własnego (zwłaszcza emisję akcji). Im większa intensywność 
prac, tym większe prawdopodobieństwo korzystania z tej formy finansowania fir-
my (rys. 1).

3. Ogólny poziom zadłużenia (zarówno kapitałem obcym, jak i przez pozyskanie ka-
pitału własnego) firm badawczo-rozwojowych jest niższy niż w tradycyjnych fir-
mach. Wraz ze wzrostem intensywności prac B+R zadłużenie firm maleje (rys. 2).

Rys. 1.  Zależność między poziomem pozyskanego kapitału własnego a intensywnością nakładów na 
badania i rozwój

Rys. 2.  Zależność między poziomem zadłużenia a intensywnością nakładów na badania i rozwój

Podsumowanie

Przedstawione w artykule teorie struktury kapitałowej skupiają się przede wszystkim 
na kolejności wyboru poszczególnych źródeł finansowania (teoria hierarchii wyboru źródeł 
finansowania, teoria praw kontroli) oraz ich konsekwencjami (wysokie koszty bankructwa, 
konserwatywna dźwignia finansowa). Zarówno przedstawione teorie, jak i wspomniane 
w artykule badania empiryczne, nie dają jednak bezspornie jednoznacznej odpowiedzi co 
do optymalnej sekwencji form finansowania przedsiębiorstwa inwestującego w B+R. Kosz-
ty pozyskania kapitału w firmach innowacyjnych, niezależnie od źródła, wydają się być 
wyższe, niż w standardowej firmie. Na pewno preferowaną przez przedsiębiorców formą 
finansowania jest korzystanie z zysku zatrzymanego, jednakże w wielu firmach innowacyj-
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nych, zwłaszcza mniejszych, jest on niewystarczający do przeprowadzenia kapitałochłon-
nych prac badawczo-rozwojowych. Firmy te wybierają więc zazwyczaj zewnętrzne finan-
sowanie kapitałem własnym.

AN INFLUENCE OF R+D INVESTMENTS 
ON CAPITAL STRUCTURE AND SOURCE OF FINANCING OF A FIRM

Summary 

The aim of the paper is to determine the influence of investments in research and development 
on capital structure and financing of a firm. The first section concerns specific features of invest-
ment in R+R. It is followed by a short review of basic theories on capital structure (pecking order 
theory, control right theory, information asymmetry, bankruptcy costs, financial leverage), taking 
into consideration their application for R+D investments. The last section of the paper concentrates 
on form of financing an innovative firm. The presented theories and results of quoted researches do 
not give an unequivocal answer concerning the optimal structure of R+R firm and sequences of its 
financing. However, the capital cost in innovative firms, regardless the source, seem to be higher than 
in a standard firm.
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UPRAWNIENIA LEASINGOBIORCY 
Z RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE PRZEDMIOTU LEASINGU

Wprowadzenie

W myśl art. 7091 Kodeksu cywilnego (k.c.), przez umowę leasingu finansujący (lea-
singodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz 
od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzy-
stającemu (leasingobiorcy) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas 
oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach 
wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia 
rzeczy przez finansującego.

Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące leasingu odnoszą się zarówno do leasingu 
operacyjnego, jak i finansowego1.

W myśl art. 7098 § 1 i § 2 k.c. finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za 
wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący po-
nosi odpowiedzialność. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy 
ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące fi-
nansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego 
od umowy ze zbywcą.

 I

Punkt wyjścia dla dalszych rozważań stanowi przyjęcie dwóch wariantów sytuacji 
prawnej.

I wariant polega na postawieniu tezy, że nie nastąpiło przyjęcie przedmiotu sprzeda-
ży przez korzystającego (korzystający odmówił podpisania protokołu odbioru) i wobec tego 
– co prawda umowa leasingu doszła do skutku (solo consensu), to jednak nie nastąpiło wy-
danie przedmiotu leasingu, co ma podstawowe znaczenie dla określenia sytuacji prawnej 
korzystającego i odpowiedzialności stron umów sprzedaży i leasingowej. 

1 A. Kidyba: Prawo Handlowe. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 881; zob. także wyrok SA w Poznaniu 
z dnia 1 marca 2006 r. (I ACa 990/2005, opubl. w OSA 2007/7 poz. 21 str. 35; LexPolonica nr 1520502).
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W takiej bowiem sytuacji umowa leasingu nie „rozpoczęła swojego bytu realizacyj-
nego”, weszła w życie zawieszająco lub warunkowo. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy, 
poza zbywcą, ponosi także finansujący.

Skoro nie nastąpiło prawidłowe i skuteczne umownie wydanie przedmiotu leasingu 
korzystającemu, to otrzymanie przez finansującego sygnału od korzystającego o takim sta-
nie rzeczy obliguje go do zajęcia stanowiska formalnego, nawet do odstąpienia od umowy 
na zasadach ogólnych, bowiem wydanie przedmiotu leasingu jest obowiązkiem finansują-
cego (art. 709¹ k.c.).

Co prawda w myśl art. 7094 § 2 k.c. finansujący nie odpowiada wobec korzystającego 
za przydatność rzeczy do umówionego użytku, to jednak odpowiedzialności w pierwszym 
rzędzie (i oddzielnie od zbywcy) finansujący nie uniknie, bowiem przedmiot leasingu nie 
został ostatecznie korzystającemu wydany. Gdyby bowiem nastąpiło formalne wydanie 
przedmiotu leasingu, korzystającemu zostaje jedynie i wyłącznie dochodzenie odszko-
dowania za nieprzydatność rzeczy do umówionego użytku od zbywcy (art. 7098 § 2 k.c.) 
i stawia go w słabszej pozycji rozliczeniowej. 

II wariant polega na tym, że leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu, a jedy-
nie jego wartość techniczna odbiega od oczekiwań. Tu możliwe są z kolei dwie sytuacje: 
1) korzystający odebrał formalnie rzecz (podpisał protokół odbioru); 2) formalnie nie ode-
brał rzeczy (odmawia podpisania protokołu odbioru) lecz z niej faktycznie, pomimo wad, 
korzysta2. W tym wariancie korzystający zobowiązany będzie do realizacji umowy leasingu 
(dokonywania płatności wynikających z tej umowy)3, a odszkodowania z tego tytułu na 
podstawie umowy, ale przede wszystkim na podstawie art. 7098 § 2 i 3 w zw. z art. 7094 § 1 
i 2 k.c., żądać może jedynie od zbywcy.

W dalszej części rozważaniom poddany zostanie wariant drugi.

II

Analizując wariant II możliwe są dwa sposoby zachowania się przez korzystającego:
1. Korzystający może żądać od sprzedawcy obniżenia ceny (a w przypadku wad fi-

zycznych, również w razie wymiany lub naprawy rzeczy sprzedanej)4. Wykonanie 
tych uprawnień nie wpływa na obowiązki korzystającego wynikające z umowy 
leasingu.

2 Równoważna z drugą sytuacją jest ta, w której korzystający odmawia podpisania protokołu odbioru 
uprzednio podpisawszy protokół dostawy.

3 Chodzi tu rzecz jasna przede wszystkim o płatności rat leasingowych, ale przyjęte jest także w obro-
cie, że do chwili podpisania protokołu odbioru, korzystający nie płaci rat leasingowych i ponosi tzw. koszty 
prefinansowania.

4 Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz 
wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, 
jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne (art. 560 
§ 1 k.c.).
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2. Korzystający może żądać od finansującego odstąpienia przezeń od umowy sprze-
daży z uwagi na wady fizyczne rzeczy. Gdyby finansujący tego odmówił, można 
żądać od finansującego oświadczenia o odstąpieniu na drodze sądowej, jako że 
w myśl art. 64. k.c. prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej 
osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. 

Jednak odstąpienie wywołuje drugi skutek w postaci wygaśnięcia umowy leasingu 
i w konsekwencji powstania prawa finansującego do żądania od korzystającego natych-
miastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, po-
mniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym 
terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą (art. 7098 § 5 k.c.).

W sensie ekonomicznym oznacza to obowiązek po stronie korzystającego do zapłaty 
wszystkich rat przewidzianych w umowie w ich wartości bieżącej, a więc pomniejszonej 
o dyskonto (to owe „korzyści jakie uzyskał finansujący wskutek zapłaty rat przed termi-
nem”). 

Tak określona zapłata przez korzystającego jest pomniejszana o korzyści jakie finan-
sujący uzyskał z kolei wskutek wygaśnięcia umowy ze zbywcą. Korzyść wynika z normy 
art. 560 § 2 k.c., który stanowi, że w przypadku odstąpienia  od umowy sprzedaży strony 
powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenie według przepisów o odstąpieniu 
od umowy wzajemnej, a zatem wedle przepisu art. 494 k.c.5 Następstwem odstąpienia od 
umowy jest jej rozwiązanie ze skutkiem wstecznym (ex tunc) – uważa się, jakby umowa 
wcale nie była zawarta.

Z art. 494 k.c. wynika, że stronie odstępującej od umowy wzajemnej, czyli finansują-
cemu, oprócz roszczenia zwrotnego, przysługuje również roszczenie o naprawienie szkody 
wyrządzonej niewykonaniem zobowiązania przez drugą stronę – sprzedawcę. Wierzyciel 
wzajemny może żądać – na zasadach ogólnych (art. 363 § 2 k.c., art. 471 k.c.) – odszkodowa-
nia obejmującego wszelką szkodę, nie tylko związaną ze zwłoką (art. 491 § 1 zd. 2 k.c.). 

Należy podkreślić, że uzyskaną korzyść uznaje się samo tylko roszczenie przysłu-
gujące finansującemu, choćby finansujący odzyskał tylko część zapłaconej ceny albo nie 
odzyskał jej w ogóle6. Jest to bardzo ważna konstatacja, bo kwota wyrażająca obowiązek 
zapłaty przez korzystającego na rzecz finansującego pomniejszona o wartość roszczenia, 
staje się akceptowalna dla korzystającego, jeśli wręcz nie stanowi liczby ujemnej. Korzysta-
jący nie musi oczekiwać na niepewne spieniężenie roszczenia przez finansującego przeciw-
ko zbywcy, które zwykle i tak oddalone jest bardzo w czasie.

5 Art. 494 k.c.: „Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie 
wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz 
również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2006 r. III CSK 20/2006 (OSNC 2007/2 poz. 27), tak 
samo: Kodeks Cywilny. Komentarz. Red. E. Gniewek.  C.H. Beck, Warszawa 2006 r.
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III

W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z wadą fizyczną rzeczy 
nabywca, a więc firma leasingowa, zwracając rzecz (wspomniany art. 494 k.c.), nie jest 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia sprzedawcy za normalne zużycie rzeczy, które 
nastąpiło – przy prawidłowym jej używaniu – do chwili odstąpienia od umowy. Obowiązek 
taki powstanie w sytuacji, gdyby zmniejszenie wartości (użyteczności) rzeczy było następ-
stwem takich okoliczności, za które korzystający ponosi winę, jak również następstwem 
korzystania z rzeczy już po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy7 .

Odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 § 1 oraz art. 
560 § 2 k.c. powoduje przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę8. Oznacza to, że 
od tej chwili odstąpienia sprzedawcę jako właściciela obciążać będą ciężary i korzyści cy-
wilnoprawne związane z własnością rzeczy oraz ryzyko przypadkowej utraty rzeczy, które 
ciąży na właścicielu. Będzie mu przysługiwało roszczenie o wydanie rzeczy za jednoczes-
nym zaoferowaniem zwrotu ceny, natomiast korzystający, który posiada rzecz w ramach 
prawa zatrzymania, nie może z niej korzystać i obowiązany jest do zapłaty sprzedawcy 
(właścicielowi) wynagrodzenia za używanie rzeczy. 

Nabywca nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zgodne z przeznaczeniem zu-
życie rzeczy podlegającej zwrotowi. Co więcej, nie jest także dopuszczalne nałożenie na 
niego takiego obowiązku na podstawie umowy9. Roszczenia zwrotne mogą zostać zabez-
pieczone w drodze prawa zatrzymania ( art. 496 k.c. ).

Przy ocenie, z jaką chwilą nastąpiło odstąpienie od umowy, należy kierować się dys-
pozycją art. 61 k.c. w myśl którego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, 
jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treś-
cią.

IV

W wypadku odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny kupującemu zawsze 
przysługuje prawo żądania odszkodowania od sprzedawcy w zakresie negatywnego inte-
resu umowy za to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, tzn. zwrotu kosztów 
zawarcia umowy, odebrania rzeczy, przewozu, przechowania, ubezpieczenia itd. (art. 566 
§ 1 oraz art. 575 k.c.).

Nasuwa się z kolei pytanie, czy w ramach przepisów art. 560 § 2, art. 494 i 471 k.c., 
a więc ogólnego reżymu odpowiedzialności kontraktowej, kupujący, który od umowy od-
stąpił z powodu wady fizycznej rzeczy, może dochodzić naprawienia szkody w zakresie 

7 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 lipca 1980 r. (II CR 190/80; OSNCP 1981 nr 1 
poz. 8).

8 Uchwała SN z dnia 27 lutego 2003 r. (III CZP 80/2002; OSNC 2003/11 poz. 141).
9 Tak SN w uchwale składu 7 sędziów z dnia 26 października 1972 r. (III CZP 48/72; OSNCP 1973, nr 2, 

poz. 23).
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tzw. pozytywnego interesu umowy. Ogólnie można stwierdzić, pomijając zagadnienie sto-
sunku obu tych pojęć i możliwości szerszego lub węższego ujmowania pojęcia „interesu 
negatywnego”, że dodatni interes obejmuje roszczenia o pełne naprawienie wszelkiej szko-
dy. W przeciwieństwie do negatywnego interesu umowy pełne odszkodowanie obejmuje to 
wszystko, co strona uzyskałaby, gdyby umowa doszła do skutku i była wykonana. 

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W wypadku, gdy kupujący odstępuje 
od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 2 k.c.) jego uprawnienia określone 
w art. 494 k.c. obejmują również roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania 
zobowiązania w granicach dodatniego interesu umowy. Do zasad tej odpowiedzialności ma 
zastosowanie art. 471 k.c.10 Przesłanką pełnej odpowiedzialności sprzedawcy za szkody 
wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania jest powstanie wad wskutek niedocho-
wania przez sprzedawcę należytej staranności (art. 472 k.c.), chyba że strony w umowie 
sprzedaży odmiennie uregulowały zakres okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpo-
wiedzialność (art. 474 k.c.).

Podsumowanie

Umowa leasingu jawi się jako stosunek trójstronny pomiędzy zbywcą, finansującym 
i korzystającym. Powoduje to komplikacje w jednoznacznym ustaleniu praw i obowiązków 
każdej ze stron względem pozostałych. Wzajemne rozliczenia z tytułu wad rzeczy rodzą 
w praktyce gospodarczej wiele sporów i niejasności. Stąd tak ważna jest próba precyzyjne-
go określenia sytuacji każdej ze stron, zwłaszcza wobec coraz powszechniejszego stosowa-
nia leasingu w Polsce.

RECHTE DES LEASINGNEHMERS BEI SACHMÄNGELN

Zusammenfassung

Juristisch betrachtet ist Leasing die Gebrauchsüberlassung bei der das Leasinggut vom Lea-
singgeber dem Leasingnehmer gegen Zahlung eines vereinbarten Leasingentgelts zur Nutzung über-
lassen wird. In diesem Artikel werden die Ansprüche des Leasingnehmers gegen den Lieferanten 
oder Hersteller untersucht, die wegen Sachmängeln verlangt werden können. Bei juristischen Strei-
tigkeiten kommt das Dreiecksverhältnis Leasinggeber-Leasingnehmer-Hersteller zum Tragen. Der 
Leasingnehmer muss unter Umständen Ansprüche gegen den Lieferanten oder Hersteller sozusagen 
„auf eigene Rechnung“ geltend machen. Dazu kommt in Frage eine Einstellung von Zahlungen an 
den Leasinggeber.

10 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 
13 maja 1987 r. (III CZP 82/86; LexPolonica nr 296199; OSNCP 1987/12 poz. 189).
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WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ 
NA STRUKTURĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

W LATACH 1997–2007

Wprowadzenie 

Stopy procentowe oddziałują na decyzje finansowe podmiotów gospodarczych. Ich 
bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw, a więc i stabilność gospodarki 
sprawiają, że należą do najuważniej obserwowanych zmiennych. W całym okresie transfor-
macji polskiej gospodarki dyskusja o odpowiednim poziomie stóp procentowych, należała 
i nadal należy do jednych z najczęściej podejmowanych tematów. Najczęściej spotkać moż-
na było opinię, że poziom stóp procentowych był za wysoki, co przekładało się na ograni-
czenie wzrostu gospodarczego przez wysoki koszt kredytu, wpływający na znaczny wzrost 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W konsekwencji przedsiębiorstwa miały ograni-
czać swój rozwój przez odkładanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań kredytowych. W ni-
niejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu stóp procentowych na strukturę 
finansowania polskich przedsiębiorstw w latach 1997–2007. 

Zawarte w pracy dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw zaczerpnięto z opraco-
wania Głównego Urzędu Statystycznego pt. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 
za lata 1997–2007. Dane zaprezentowano według sekcji i wybranych działów Polskiej Kla-
syfikacji Działalności (PKD 2004). Informacje o stopach procentowych pochodzą nato-
miast ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego – statystyki stóp procentowych 
(www.nbp.pl).

Stopa procentowa w gospodarce

Najczęściej stopę procentową definiuje się jako cenę, którą dłużnik musi zapłacić za 
pożyczenie kapitału. Na jej wysokość składają się m.in. poziom inflacji, wynagrodzenie 
i premia za ryzyko dla właścicieli kapitałów, system podatkowy. Na wysokość stopy pro-
centowej wpływa również polityka banku centralnego.

W teorii ekonomi wyróżnia się różnego rodzaju stopy procentowe. Wyodrębnia się je 
stosując wiele kryteriów. W niniejszej pracy pojęcie stopy procentowej zawężono i przy-
jęto, iż są to odsetki od kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa oraz koszt pozyska-
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nego w ten sposób kapitału. Ponadto rozróżniono nominalną i realną stopę procentową. 
Za nominalną stopę przyjmuje się cenę pieniądza pożyczonego w formie kredytu ustaloną 
w umowie z bankiem, natomiast stopę realną skorygowano o stopę inflacji według równa-
nia Fishera1:

1
1
1

i
rr n

r ,
 

gdzie: 
rr  –  realna stopa procentowa,
rn  –  nominalna stopa procentowa,
i  –  stopa inflacji.

Oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw w latach 1997–2007

Jak już wcześniej wspomniano, bardzo istotne jest uwzględnienie nie tylko nominal-
nego, ale i realnego oprocentowania kredytów. Jak wskazują dane, wielkości te w większo-
ści z analizowanych lat znacząco się różnią. Średnie nominalne i realne oprocentowanie 
kredytów udzielonych w złotych dla przedsiębiorstw zaprezentowano na poniższym rysun-
ku (rys. 1).
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Rys. 1.  Oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw w latach 1997–2007 (w %)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.nbp.pl, www.wikipedia.pl. 

Nominalne oprocentowanie udzielanych kredytów dla podmiotów gospodarczych 
wyraźnie maleje w całym analizowanym okresie. Najwyższe stopy, ponad 20-procentowe 

1 R.A. Brealey, S.C. Meyers: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. II, Wyd. PWN, Warszawa 1999, 
s. 904.
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zanotowano w latach 1997, 1998, 2000 i 2001. Najwyższe spadki stóp nominalnych miały 
natomiast miejsce w latach 1999, 2002 i 2003. Charakterystyczny był natomiast stosunko-
wo wysoki wzrost oprocentowania nominalnego w 2000 roku, o ponad 3 punkty procen-
towe. Związany był on ze znacznym przyrostem inflacji w tym okresie. Obniżenie stóp 
nominalnych w kolejnym roku, o ponad 1,5 punktu procentowego, nie przyczyniło się do 
spadku realnego oprocentowania z powodu dużego spadku inflacji w 2001 roku. W 2002 
roku nominalne oprocentowanie zdecydowanie spadło, o niemal 6,5 punktu procentowego, 
co przy niskiej inflacji (1,9%) spowodowało obniżenie stopy realnej jedynie o nieco ponad 
dwa punkty procentowe. Począwszy od roku 2003 nominalne oprocentowanie kredytów jest 
zdecydowanie niższe i kształtuje się pomiędzy 5,8–7,6%.

Realne oprocentowanie również charakteryzuje spadkowy trend, jest on jednak 
znacznie łagodniejszy niż w przypadku stóp nominalnych. Zaobserwowano jednak w ana-
lizowanym okresie lata, w których realne oprocentowanie kredytów było wyższe niż w roku 
poprzednim. Były to lata: 1998, 2001 i 2005. Latami o najwyższej realnej stopie procento-
wej były lata: 1998, 2001 i 2002. Podobnie jak dla stóp nominalnych, realne oprocentowanie 
było zdecydowanie wyższe w latach 1997–2002. Po tym okresie uległo zdecydowanemu ob-
niżeniu, a w roku 2007 zaobserwowano najniższe średnie realne oprocentowanie kredytów 
gospodarczych, równe 3,5%.

Struktura finansowania przedsiębiorstw w analizowanym okresie

W celu określenia wpływu stopy procentowej na wyniki finansowe przedsiębiorstw, 
należy przyjrzeć się strukturze źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w badanych 
latach. Ze względu na brak odpowiednich danych, prezentacja stopnia zadłużenia przed-
siębiorstw mierzona w relacji do całego majątku została ograniczona do lat 2002–2007. 
Stopień zadłużenia obliczony został jako procentowy udział zobowiązań ogółem do sumy 
aktywów. Stosowne dane przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Stopień zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002–2007 (w %)

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7

Ogółem 48,8 45,3 41,6 39,7 39,4 37,6
Górnictwo 83,8 40,6 31,5 27,6 25,4 22,5
Przetwórstwo przemysłowe 52,6 48,4 44,7 42,2 43,1 42,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę 35,8 32,7 28,4 24,8 22,6 18,0

Budownictwo 57,5 56,9 53,6 54,0 54,5 48,9
Handel i naprawy 59,8 60,3 57,4 56,1 55,7 55,3
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1 2 3 4 5 6 7

Hotele i restauracje 31,8 36,5 41,0 39,8 32,5 34,5
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 56,0 54,5 51,5 47,5 40,6 40,4
Obsługa nieruchomości i firm 21,0 22,4 22,4 22,2 24,8 25,3
Edukacja 39,2 50,9 48,2 41,6 13,4 30,6
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 33,0 37,1 42,8 40,5 37,8 37,4
Działalność usługowa komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała 36,7 38,7 35,2 51,7 52,0 28,7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.

Biorąc pod uwagę przedsiębiorstwa wszystkich analizowanych sekcji gospodarki, sto-
pień finansowania majątku z kapitałów obcych sukcesywnie obniżał się. Można jednak 
zaobserwować, iż tendencja spadku zadłużenia zatrzymała się w ostatnich dwóch latach. 
W niektórych sekcjach zaobserwowano nawet wzrost zadłużenia od 2006 lub 2007 roku. 
Dotyczy to sekcji: „Przetwórstwo przemysłowe”, „Hotele i restauracje”, „Transport, gospo-
darka magazynowa i łączność”, „Obsługa nieruchomości i firm”.

Ponieważ zarówno stopień zadłużenia jak i jego zmiany bardzo różnią się w poszcze-
gólnych sekcjach, warto prześledzić i zwrócić uwagę na najbardziej charakterystyczne 
tendencje występujące w najważniejszych, z punktu widzenia udziału danej grupy przed-
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Rys. 2.  Stopień zadłużenia przedsiębiorstw najważniejszych sekcji gospodarki (w %)

Źródło:  jak w tabeli 2.
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siębiorstw w kreowaniu przychodów ze sprzedaży, sekcjach. Poniżej zaprezentowano 
w formie wykresu stopień zadłużenia przedsiębiorstw należących do sekcji generujących 
w 2007 roku największe przychody ze sprzedaży (rys. 2). 

Największą sekcją, biorąc pod uwagę osiągane przychody ze sprzedaży, jest „Prze-
twórstwo przemysłowe”. W analizowanych latach zadłużenie w tej sekcji najpierw, do 2005 
roku spada, po czym tendencja odwraca się i w kolejnych dwóch latach rośnie. Podobne 
relacje występują w „Budownictwie”. Wprawdzie całkowity udział zobowiązań w akty-
wach obniżył się znacząco w 2007 roku, lecz mogło to być związane z mniejszym udziałem 
zobowiązań handlowych i innych krótkoterminowych. 

Udział zadłużenia w „Handlu i naprawach” nie ulegał w analizowanym okresie znacz-
nym wahaniom, choć wielkość ta charakteryzuje się tendencją spadkową. Trzeba zwrócić 
uwagę, że specyfika tej sekcji sprawia, że większość całkowitego zadłużenia przypada tu na 
zobowiązania krótkoterminowe (znaczna część towarów nabywana jest na kredyt kupiecki) 
i to ten element determinuje dynamikę całego zadłużenia.

Zdecydowanie spada poziom zadłużenia w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę”. Przedsiębiorstwa tej sekcji należą do najmniej zadłużo-
nych spośród wszystkich objętych badaniem.

Zbliżoną tendencją charakteryzuje się sekcja „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność”. 

Zaobserwowano ponadto, że zadłużenie przedsiębiorstw większości z najważniej-
szych sekcji („Handel i naprawy”, „Budownictwo”, „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” i „Przetwórstwo przemysłowe”) jest wyższe niż przeciętne dla wszystkich pod-
miotów („Ogółem”).

W dalszej kolejności poddano analizie wskaźnik, bardzo istotny z punktu widzenia 
wpływu stopy procentowej na rentowność przedsiębiorstw. Obliczono procentowy udział 
zaciąganych przez przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek w zobowiązaniach. W tym aspek-
cie, ze względu na większą dostępność danych, można było przeanalizować znacznie dłuż-
szy okres czasu, lata 1997–2007. Kolejna tabela (tab. 2) prezentuje dane dotyczące procen-
towego udziału wszystkich kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem (A), a następnie 
osobno udziału kredytów krótko- i długoterminowych w, odpowiednio, zobowiązaniach 

Tabela 2

Udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach w latach 1997–2007 (w %)

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogółem
A 33,1 31,5 30,2 29,4 27,8 28,6 27,4 26,1 24,8 26,1 26,6
B 65,1 58,6 54,2 49,6 41,3 44,4 42,9 43,5 44,2 49,4 54,2
C 19,3 19,7 19,1 20,4 20,6 21,2 18,8 17,6 16,1 16,5 16,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Górnictwo
A 14 9,1 5,7 4,7 10,6 10,7 16,3 6,4 5,3 8,6 10,3
B 53,9 45,4 43,7 39,1 9,5 51,4 87,9 11,7 13,6 20,5 23,7
C 6,6 5,2 2,7 1,9 10,9 5,1 3,1 4,6 3,1 5,4 7,4

Przetwórstwo 
przemysłowe

A 33 33,5 31,3 31,9 31,2 31,9 30,5 29,7 28,6 29,2 28,6
B 54,5 50,1 53,6 50,4 49,3 56,6 55,7 58,5 61,5 58,2 60,5
C 26,3 28 24,6 26,2 26 25,7 23,3 21,7 20,1 20,7 18,6

Wytwarzanie 
i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, 
gaz i wodę

A 54,4 53,3 56 53,7 46 48,4 47,7 45,9 38,7 43 28,8
B 90,3 90 86,1 84,4 69,6 71,7 72,1 70,8 65,8 79,8 58,7

C 15,7 12,8 23,3 26,5 18,5 23,9 19,8 20,3 14,5 14,2 10,8

Budownictwo
A 14,8 21 25,8 30,3 32,1 19,3 18,2 13 11,8 13,7 15,7
B 26,1 40,1 49,1 60,4 61,4 54,1 59,2 45,8 46,8 32,9 38
C 11,4 11,6 14,4 16,2 17,5 15,5 12,9 10 8,2 10,7 11,7

Handel i naprawy 
A 20,1 21,6 20,5 25 22,1 25,7 21,3 20,8 20,2 19,8 20,9
B 33,2 33,1 28,4 40,4 43,2 45,2 38,8 48 41,5 45,2 44,5
C 17,6 19,3 18,5 21,2 17,8 21,5 17,5 15,7 15,7 14,9 16,8

Hotele i restauracje
A 33,6 25,6 30,9 28,3 34,8 62,9 55 49,3 50,2 52 57,2
B 46,1 36,6 45,8 46 60,1 93,6 76,8 64,3 65,3 65 75,7
C 21,1 16,9 17,3 11,8 15,5 41,6 22 19,5 20,9 27,7 16,1

Transport, gospodarka 
magazynowa 
i łączność

A 42,7 28,3 27,8 23,3 19,5 17,8 17 9,8 12,7 15,2 23,1
B 79,2 51,3 41,9 31,1 20,3 18,8 19,6 10,5 16,4 21,6 39,2
C 12 12,7 9,8 13,5 17,9 16 11,4 8,5 7,4 8,4 10,8

Obsługa 
nieruchomości 
i fi rm

A 53,7 53 42,9 32,1 32,6 39,5 35,1 43,1 39,6 39,7 40,8
B 77 78,1 66,5 55 48,5 58,5 51,3 65,5 62,3 62,3 63,2
C 8,7 14,1 10,9 12,2 14,5 21,2 15,7 18 16,7 16,8 18,1

Edukacja
A 19,1 13,7 18 16,6 33,2 30,3 11,7 10,2 14,1 20,2 31,6
B 92,9 38,9 75 68,5 84,4 98,4 12,8 9 12,3 26,1 31,2
C 10,7 7,6 9,6 5,2 19,7 12,1 8,9 13 17,4 13,6 32,2

Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna

A 8,7 4,3 18,8 22,6 20,1 22,4 24,5 29,6 35,3 35,9 43
B 59,5 46,6 65,9 66,4 67,2 57,1 52,5 66,4 68,1 75 73,7
C 2,9 1,7 10,2 13,4 8,5 7,6 12,4 13,1 17,7 15,5 22,7

Działalność usługowa, 
komunalna, społecz-
na i indywidualna, 
pozostała

A 11,1 10,5 10,2 9,9 10,7 51,4 17,8 22,9 14,7 16 37,3
B 43,3 34,1 13,5 27,5 13,7 89,4 23,8 33,5 16,1 17,7 64

C 4,6 7,1 9,2 3,4 6,6 7 8,7 9,9 11,7 13,6 21,9

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych na lata 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
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krótkoterminowych (B) i długoterminowych (C). Wykresy tych udziałów dla największych 
sekcji gospodarki przedstawiono na rysunkach 3, 4 i 5.

W całym okresie 1997–2005 udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach dla ogółu 
przedsiębiorstw obniża się. Nie jest to dramatyczny spadek, jednak tendencja jest jedno-
znaczna. W 2006 roku trend ten jednak odwrócił się i od tego roku zaobserwowano wzrost 
kredytów i pożyczek w zobowiązaniach. Jest to zgodne z kształtowaniem się ogólnego za-
dłużenia przedsiębiorstw w badanych latach. Biorąc natomiast pod uwagę kształtowanie się 
kredytów i pożyczek długoterminowych, spadek ich udziału występował jedynie do 2001 
roku. W kolejnych latach odnotowano wzrost tych wielkości w stosunku do długotermino-
wych zobowiązań. Zupełnie inaczej kształtował się udział krótkoterminowych kredytów 
i pożyczek. Do 2002 roku rósł ten rodzaj zadłużenia, a od 2003 roku rozpoczął się okres 
jego spadku.

W „Przetwórstwie przemysłowym” tendencja udziału kredytów i pożyczek w zo-
bowiązaniach ogółem jest bardzo zbliżona do ogółu przedsiębiorstw, choć w 2007 roku 
zanotowano już spadek tego udziału. To samo dotyczy udziału kredytów i pożyczek dłu-
goterminowych. Oprocentowane zadłużenie krótkoterminowe było w zasadzie w całym 
analizowanych okresie najwyższe spośród wszystkich sekcji, lecz cały czas sukcesywnie 
obniżało się.
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Źródło:  jak w tabeli 2.
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Procentowy udział kredytów i pożyczek w „Handlu i naprawach” nie zmieniał się 
w badanych latach w znaczny sposób. Lata 1999–2003 charakteryzowały się różnokierun-
kowymi wahaniami tej wielkości, potem jednak nastąpiła stabilizacja na poziomie ok. 20%. 
Bardzo podobnie kształtował się udział długoterminowych oprocentowanych zobowiązań. 
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ulegały znacznym zmianom, lecz widoczny jest ich 
spadek w badanych latach. W ostatnim roku jednak udział tej wielkości w krótkotermino-
wych zobowiązaniach wzrósł.

W „Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę” procentowy 
udział kredytów i pożyczek w zobowiązania był zdecydowanie wyższy niż w innych sek-
cjach. Wielkość ta charakteryzowała się generalnie tendencją spadkową, największy spadek 
zanotowano w 2007 roku. Analizując udział kredytów i pożyczek długo- i krótkotermino-
wych zaobserwowano podobne tendencje jak w przypadku sumy tych wielkości. 

Podobnie jak dla ogółu przedsiębiorstw kształtują się kredyty i pożyczki zaciągnięte 
przez podmioty zaliczone do sekcji „Transport, gospodarka magazynowa i łączność”. Po 
długim okresie spadku udziału tej wielkości w zobowiązaniach, od 2005 roku nastąpił jej 
dynamiczny wzrost. Udział kredytów i pożyczek krótkoterminowych ulegał w badanych 
latach bardzo dużym zmianom, aby w 2007 roku wrócić do poziomu z 1997 roku.

Kształtowanie się udziału kredytów w „Budownictwie” charakteryzuje trzy okresy. 
W latach 1997–2001 występował zdecydowany wzrost tego udziału, w kolejnych czterech 
latach uległ on obniżeniu, a od 2006 roku udział oprocentowanego kapitału obcego znów 
zwiększa się. 

Podsumowując stwierdzić można, że pomimo, iż w wielu sekcjach występowały 
w latach 1997–2007 znaczne wahania procentowego udziału kredytów i pożyczek w zobo-
wiązaniach, to jednak w niemal całym okresie wskaźnik ten charakteryzował się spadko-
wym trendem. Charakterystyczne jest jednak to, że zarówno dla ogółu przedsiębiorstw, jak 
i w ośmiu z jedenastu badanych sekcji w ostatnich 1–2 latach wystąpił wzrost tego udziału. 
Jedynie w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w 2007 
roku wystąpił gwałtowny spadek, natomiast w „Przetwórstwie przemysłowym” i „Handlu 
i naprawach” badana wielkość ustabilizowała się na niezmienionym poziomie w ostatnich 
latach objętych analizą.

Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw

W celu identyfikacji oddziaływania stopy procentowej na działalność przedsiębiorstw, 
w pierwszej kolejności zestawiono wysokości nominalnego i realnego oprocentowania kredy-
tów z procentowym udziałem kredytów i pożyczek w zobowiązaniach. Zaprezentowano to na 
rysunku 6. Z rysunku wynika, że zarówno trend udziału kredytów i pożyczek w zobo-
wiązaniach jak i realnego i nominalnego oprocentowania kredytów zaciąganych przez 
przedsiębiorstwa jest ujemny. Na podstawie tego można wysnuć wniosek, że w okresie, 
kiedy stopy procentowe były wysokie (i nominalne, i realne), a co za tym idzie w okresie 
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relatywnie wyższego kosztu kapitału obcego, podmioty gospodarcze zaciągały więcej kre-
dytów i pożyczek. Takie postępowanie uznać można za nieprawidłowe i ekonomicznie nie-
uzasadnione. Spadek szczególnie realnego oprocentowania kredytów powinien zachęcać 
przedsiębiorców do zaciągania bankowych zobowiązań, a więc i udział kredytów i poży-
czek powinien rosnąć. Tak więc być może na decyzje przedsiębiorstw o zaciąganiu kredytu 
wpływ mają nie tylko, lub prawie wcale, stopy procentowe (oprocentowanie kredytów), 
ale inny lub inne parametry. Jednym z nich jest stan koniunktury. Z rozmów ze środowi-
skiem przedsiębiorców wynika, że wysokość oprocentowania jest brana pod uwagę, ale 
jeżeli stopy rosną w warunkach wzrostu gospodarczego, to firmy nie zwracają na to tak 
dużej uwagi. Również przedstawiciele banków zauważają, że pogarszające się perspektywy 
gospodarcze przekładają się od razu na popyt na kredyty dla przedsiębiorstw. Niewielkie 
znaczenie poziomu stóp procentowych dla podejmowania decyzji o zaciąganiu kredytów 
wynika również z faktu, że polskie przedsiębiorstwa w bardzo małym stopniu finansują 
swoją działalność inwestycyjną z kredytów bankowych. W ostatnich kilku latach jedynie 
8-9% nakładów inwestycyjnych finansowanych było z krajowego kredytu bankowego2.
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Źródło:  jak w tabeli 1 i 2.

2 Obliczenia własne na podstawie: Środki trwałe w gospodarce narodowej za lata 2004, 2005, 2006, 
2007. GUS, Warszawa.
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Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na decyzje o zadłużaniu się w postaci kredytu 
bankowego może mieć aktualna i spodziewana sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wy-
niki finansowe polskich podmiotów gospodarczych były w początkowym okresie objętym 
analizą znacznie gorsze niż w ostatnich latach. Wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz 
wartości podstawowych wskaźników finansowych zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3 

Wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw w latach 1997–2007

Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wynik finansowy ze 
sprzedaży (w mld zł) 26,9 22,4 24,9 27,0 23,3 29,9 45,7 71,8 67,7 80,1 93,3

Wynik finansowy 
z działalności gospo-
darczej (w mld zł)

23,5 15,5 11,7 18,1 6,3 7,1 29,9 72,2 64,6 86,2 104,8

Rentowność sprzeda-
ży (w %) 4,1 2,9 2,8 3,0 1,5 3,3 4,4 6,0 5,3 5,5 5,6

Rentowność obrotu 
netto (w %) 1,8 0,6 0,1 0,7 -0,3 -0,2 1,7 4,8 3,9 4,7 5,0

Wskaźnik płynności 
bieżącej 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4

Źródło:  jak w tabeli 2.

Jak wynika z powyższej tabeli, sytuacja finansowa przedsiębiorstw po początkowym 
okresie pogarszania się, który miał miejsce w latach do roku 2001–2002, sukcesywnie po-
prawia się. W ostatnich kilku latach wyniki finansowe tak ze sprzedaży, jak i z działalności 
gospodarczej rosną bardzo dynamicznie. Podobnie, znaczącej poprawie ulegają wskaźniki 
rentowności i płynności. W tych warunkach przedsiębiorcy z optymizmem patrzą na przy-
szłość i śmielej podejmują decyzje zarówno o podejmowaniu inwestycji jak i finansowaniu 
ich z kredytów bankowych. Także w tej sytuacji więcej, i w większym zakresie zaciąganych 
jest kredytów krótkoterminowych, pomagających utrzymać prawidłową płynność finanso-
wą i pozwalających finansować rozwijającą się bieżącą działalność. Potwierdzają to dane 
z większości sekcji gospodarki, w których udział kredytów i pożyczek w ostatnich około 
dwóch latach podwyższył się.

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu starano się zwrócić uwagę na wpływ stopy procentowej 
rozumianej jako średnia wysokość oprocentowania kredytów na cele gospodarcze na sto-
pień wykorzystania kredytów i pożyczek przez przedsiębiorstwa

Zaobserwowano, że w badanym okresie zadłużenie i udział kredytów i pożyczek spa-
dały. Ponieważ miało to miejsce w okresie dynamicznego spadku oprocentowania kredy-
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tów, tendencję taką uznać można za nieracjonalną i nieuzasadnioną. Daje to podstawy do 
sformułowania wniosku, że to nie wysokość stóp procentowych miała znaczenie na podej-
mowanie decyzji o zaciąganiu kredytów, a perspektywy co do stanu gospodarki, koniunk-
tury i wreszcie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W ostatnich dwóch latach w wielu 
sekcjach nastąpiło odwrócenie się malejącego trendu i zarówno poziom zadłużenia ogółem 
jak i zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaczął rosnąć. Powodem takiej sytuacji 
mogło być wyraźne ożywienie gospodarcze i poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
przekładająca się na zwiększenie zdolności kredytowej.

W świetle powyższych rozważań nie można stwierdzić, że stopy procentowe nie mia-
ły znaczenia dla podejmowania decyzji o zaciąganiu zobowiązań w postaci kredytów czy 
pożyczek. Należy jednak zwrócić uwagę, że wysokość oprocentowania nie była jedynym 
parametrem branym w tym aspekcie pod uwagę.
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THE INFLUENCE OF INTEREST RATES 
ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF POLISH COMPANIES 

IN THE YEARS 1997–2007

Summary

The aim of this article is to identify the influence of interest rates on the degree of the com-
panies’ use of credits and loans. It was observed that in the examined period of time the degree of 
liabilities and the participation of credits and loans were decreasing. Taking into consideration the 
fact that in this period the interest rate on the credits was decreasing dynamically, such tendency 
may be considered irrational and unfounded. This gives grounds to make the motion that it was not 
the interest rates’ amount that was significant while making decisions about raising loans, but the 



259Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce...

perspectives connected with the state of the economy, the business cycle and the financial situation 
of the companies.

In the light of the above mentioned deliberation it cannot be maintained that the interest rates 
were insignificant while making decisions about raising loans and credits. However, the fact that the 
interest rates’ amount was not the only factor in this aspect has to be taken into consideration. 
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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie istniejących zależności pomiędzy 
rentownością a płynnością polskich podmiotów gospodarczych1.

Wysokie wskaźniki rentowności powinny przełożyć się na brak problemów z regulo-
waniem zobowiązań. Z drugiej strony niska rentowność, zwłaszcza w dłuższej perspekty-
wie, może przekładać się na mniejsze wpływy gotówkowe, a tym samym na pojawianie się 
problemów z płynnością. Powyższe tezy są, jak się wydaje, na tyle oczywiste, że znajdują 
powszechną akceptację przez teoretyków jak i praktyków zajmujących się finansami. Bar-
dziej problematyczne jest oddziaływanie płynności na rentowność, zwłaszcza w kontekście 
tezy, że wysokie wskaźniki płynności mogą świadczyć o nieefektywności, co może prze-
łożyć się na pogorszenie rentowności. Z drugiej strony agresywne zarządzanie kapitałem 
obrotowym powinno sprzyjać poprawie efektywności, a co za tym idzie poprawie wskaź-
ników rentowności. Równocześnie jednak niski poziom aktywów obrotowych w stosunku 
do zobowiązań bieżących wiąże się ze wzrastającym ryzykiem utraty płynności, co może 
przełożyć się na pogorszenie rentowności oraz znaczące problemy z kontynuacją działal-
ności.

Kolejną istotną kwestią dla rozważań zaprezentowanych w dalszej części opracowa-
nia są optymalne poziomy wskaźników odzwierciedlających rentowność i płynność przed-
siębiorstw. Żadnych kontrowersji nie budzi twierdzenie, że wzrost (tendencja wzrostowa) 
wskaźników rentowności jest pożądana, natomiast ich spadek jest informacją niepokojącą. 
Problemem może być natomiast jednoznaczne określenie pożądanego poziomu wskaźni-
ków płynności finansowej podmiotu gospodarczego2. Proponowane, w wybranych publika-
cjach, optymalne poziomy wskaźnika bieżącej płynności zaprezentowano w tabeli 1.

1 Zaprezentowany tekst stanowi fragment badań statutowych przeprowadzonych w 2008 r. w ramach 
Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

2 „Trzeba (...) mieć świadomość, że w różnych rodzajach działalności gospodarczej, w różnych bran-
żach, występują specyficzne czynniki kształtujące płynność finansową firm, a zatem optymalny poziom 
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Tabela 1

Optymalne poziomy wskaźnika bieżącej płynności - według różnych autorów

Lp. Autor Optymalny poziom wskaźnika płynności bieżącej

1. Jan Czekaj, Zbigniew Dresler 1,2–2,0
2. Lech Bednarski 1,5–2,0
3. Witold Bień około 2,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Dane finansowe wykorzystane w prezentowanym opracowaniu pochodzą z publika-
cji przygotowanych przez GUS na temat: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 
lata 1995–2007. Przedstawione analizy przygotowane zostały w oparciu o wyniki finanso-
we przedsiębiorstw „dużych” w 11 sekcjach gospodarki, których to dane są prezentowane 
w przytaczanej publikacji (zestawienie analizowanych sekcji: tab. 2). Największy wpływ 
na wyniki analizowanych jednostek, według danych za rok 2007, ma sekcja przetwórstwo 
przemysłowe, której udział wynosi 47% (uwzględniając liczbę podmiotów objętych bada-
niem). Druga pod względem liczebności jak i generowanych przychodów w 2007 roku jest 
sekcja handel i naprawy. W związku z ograniczoną objętością niniejszego tekstu w dalszej 
części zaprezentowano jedynie rozważania dotyczące tychże sekcji.

Tabela 2

Struktura analizowanych jednostek gospodarczych (według danych za 2007 r.)
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1. ogółem 16 531,0 1 716 629,9 100,0% 100,0%
2. górnictwo 120,0 40 318,8 0,7% 2,3%
3. przetwórstwo przemysłowe 7 822,0 748 796,3 47,3% 43,6%

4. wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gie elektryczną, gaz i wodę 536,0 125 958,7 3,2% 7,3%

5. budownictwo 1 565,0 82 330,7 9,5% 4,8%

wskaźnika płynności bieżącej jest branżowo zróżnicowany”. – J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansa-
mi przedsiębiorstwa – podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 211.



262 Tomasz Maślanka

1 2 3 4 5 6

6. handel i naprawy 3 121,0 499 359,8 18,9% 29,1%
7. hotele i restauracje 240,0 7 128,0 1,5% 0,4%

8. transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 844,0 115 990,7 5,1% 6,8%

9. obsługa nieruchomości i fi rm 1 629,0 72 354,6 9,9% 4,2%
10. edukacja 35,0 676,7 0,2% 0,0%
11. ochrona zdrowia i pomoc społeczna 252,0 3 633,7 1,5% 0,2%

12. działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała 367,0 20 082,0 2,2% 1,2%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych – za rok 2007, 
GUS.

Wyniki badań – podmioty gospodarcze ogółem

Tabela 3 przybliża kształtowanie się wybranych miar finansowych wśród ogółu anali-
zowanych podmiotów. W tablicy tej zaprezentowano trzy wskaźniki rentowności oraz pięć 
wskaźników wykorzystywanych w ocenie płynności finansowej. Analogiczne wskaźniki 
policzono w przypadku analizy poszczególnych sekcji (patrz – kolejne tabele).

Tabela 3 

Kształtowanie się wybranych wskaźników rentowności oraz płynności 
wśród analizowanych przedsiębiorstw ogółem za lata 1995–2007
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1995 5,08 4,19 2,03 1,52 0,98 0,34 28,6 84,5
2. 1996 3,79 3,40 1,57 1,41 0,89 0,29 24,3 97,0
3. 1997 4,13 3,57 1,82 1,32 0,86 0,24 23,6 100,3
4. 1998 2,87 2,01 0,63 1,23 0,83 0,19 22,4 100,8
5. 1999 2,85 1,35 0,05 1,16 0,78 0,14 16,4 103,5
6. 2000 3,04 1,93 0,65 1,06 0,74 0,06 17,0 99,8
7. 2001 2,61 0,66 –0,26 1,07 0,77 0,07 17,3 98,8
8. 2002 3,26 0,76 –0,20 1,05 0,73 0,05 3,2 55,0
9. 2003 4,43 2,79 1,66 1,18 0,84 0,15 7,1 60,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. 2004 5,97 5,99 4,82 1,34 0,94 0,25 11,9 64,1
11. 2005 5,34 4,94 3,91 1,37 0,97 0,27 12,6 99,2
12. 2006 5,54 5,76 4,66 1,42 1,01 0,29 13,5 96,0
13. 2007 5,63 6,11 5,02 1,43 0,99 0,30 15,1 96,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych – za lata 1995–
2007, GUS.

Wskaźniki rentowności wśród ogółu analizowanych podmiotów w omawianym okre-
sie wahały się pomiędzy –0,3% (wskaźnik rentowności netto sprzedaży w 2001 r.) a 6,1% 
(wskaźnik rentowności brutto sprzedaży w 2007 r.). Najwyższe stopy zwrotu ze sprzedaży 
analizowane jednostki osiągały w 1995 oraz w okresie 2004–2007. Zaskakujące są bardzo 
wysokie stopy zwrotu osiągnięte przez analizowane przedsiębiorstwa w 2004 roku – wią-
zać to można z obniżeniem stawki podatku dochodowego od osób prawnych do poziomu 
19%. Tym samym należałoby zastanowić się nad wiarygodnością tychże danych.

Wskaźniki płynności (bieżącej płynności, podwyższonej płynności oraz udział kapi-
tału pracującego wśród źródeł finansowania aktywów obrotowych) od roku 1995 do 2002 
wykazywały stałą tendencję spadkową (wskaźnik bieżącej płynności obniżył się z poziomu 
1,52 do 1,05). O ile w okresie 1995–1999 można było mówić o bezpiecznym pokryciu zo-
bowiązań aktywami obrotowymi, to w latach 2000–2002 wspomniane wskaźniki obniżyły 
się do poziomów uznawanych za dość ryzykowne. Takie tendencje można uznać za pożąda-
ną jedynie w sytuacji efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, tymczasem 
w tym samym okresie zaobserwować można sukcesywny spadek osiąganych stóp zwrotu.

Tabela 4

Zależność korelacyjna pomiędzy analizowanymi wskaźnikami rentowności 
a miernikami wykorzystywanymi w ocenie płynności wśród ogółu analizowanych podmiotów 
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Rentowność sprzedaży 0,77 0,90 0,77 –0,10 –0,23
Rentowność sprzedaży z roku wcześ-
niejszego 0,92 0,93 0,91 0,21 0,29

Rentowność sprzedaży z roku później-
szego 0,34 0,58 0,35 –0,58 –0,56

Rentowność brutto sprzedaży 0,83 0,94 0,84 0,07 0,01
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1 2 3 4 5 6

Rentowność brutto sprzedaży z roku 
wcześniejszego 0,87 0,85 0,86 0,37 0,52

Rentowność brutto sprzedaży z roku 
późniejszego 0,55 0,74 0,57 –0,39 –0,41

Rentowność netto sprzedaży 0,73 0,90 0,75 –0,09 –0,03
Rentowność netto sprzedaży z roku 
wcześniejszego 0,84 0,88 0,82 0,18 0,42

Rentowność netto sprzedaży z roku 
późniejszego 0,45 0,69 0,47 –0,49 –0,43

Pogrubioną czcionką zaznaczono korelację statystycznie istotną na poziomie istotności równym 5%.

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 4 prezentuje korelację pomiędzy analizowanymi wskaźnikami rentowności 
oraz miernikami płynności. Przedstawiona analiza polega na ocenie zależności pomiędzy 
wspomnianymi wskaźnikami w tym samym okresie oraz pomiędzy analizowanymi mia-
rami z rocznym opóźnieniem czasowym (analizie poddano oddziaływanie rentowności na 
płynność w kolejnym okresie oraz płynności na rentowność w następnym roku).

Z przedstawionych powyżej danych wynika silna dodatnia korelacja pomiędzy ana-
lizowanymi wskaźnikami rentowności oraz statycznymi miarami płynności (wskaźnik 
płynności bieżącej, podwyższonej oraz udział kapitału obrotowego netto wśród aktywów 
obrotowych). Godny podkreślenia jest fakt, iż obserwowana zależność wzmacnia się w sy-
tuacji oceny oddziaływania rentowności na poziomy wskaźników płynności finansowej 
w kolejnym okresie. Tym samym można stwierdzić, że wysokie stopy zwrotu przekładają 
się na poprawę płynności, natomiast tendencja spadkowa rentowności najczęściej przekła-
da się na pogorszenie analizowanych wskaźników płynności finansowej. Równocześnie 
znacznie słabsze (choć w wielu przypadkach nadal statystycznie istotne) jest oddziaływa-
nie wskaźników płynności na poziom realizowanych stóp zwrotu z działalności w kolejnym 
okresie. Podsumowując przedstawione zależności dodać należy, że najsilniej skorelowany 
ze wskaźnikami rentowności jest wskaźnik podwyższonej płynności finansowej.

Analizując zależności pomiędzy rentownością a cyklem kapitału obrotowego oraz re-
lacją pomiędzy zobowiązaniami i należnościami handlowymi zauważyć można brak zna-
czących związków statystycznych. Statystycznie istotna ujemna korelacja pojawia się jedy-
nie przy analizie oddziaływania wspomnianych mierników wykorzystywanych w ocenie 
płynności a rentownością sprzedaży w późniejszym okresie.

Wyniki badań – przetwórstwo przemysłowe

Tabele 5 i 6 przedstawiają dane finansowe oraz wyniki przeprowadzonych analiz do-
tyczących największej z analizowanych sekcji – przetwórstwa przemysłowego.
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Tabela 5

Kształtowanie się wybranych wskaźników rentowności oraz płynności wśród podmiotów z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe za lata 1995–2007
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1. 1995 7,46 4,72 2,32 1,51 0,78 0,34 39,8 86,7
2. 1996 5,64 4,24 2,25 1,43 0,77 0,30 38,4 93,5
3. 1997 5,85 4,18 2,33 1,36 0,78 0,27 40,5 94,3
4. 1998 4,60 2,61 1,17 1,30 0,76 0,23 44,0 90,2
5. 1999 3,89 1,45 0,12 1,14 0,68 0,12 30,9 99,1
6. 2000 3,90 1,75 0,66 1,17 0,73 0,15 39,2 93,1
7. 2001 2,84 0,50 –0,42 1,12 0,71 0,11 36,4 93,9
8. 2002 4,02 1,36 0,29 1,09 0,69 0,08 18,4 55,1
9. 2003 5,64 3,52 2,32 1,20 0,79 0,17 21,7 62,3
10. 2004 7,49 7,28 6,02 1,40 0,91 0,28 25,9 66,5
11. 2005 6,09 5,63 4,54 1,44 0,94 0,31 29,3 90,3
12. 2006 6,14 5,94 4,91 1,47 0,97 0,32 30,4 86,2
13. 2007 6,47 6,63 5,51 1,50 0,97 0,33 29,4 90,1

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych – za lata 1995–
2007, GUS.

Jak wspomniano wcześniej sekcja przetwórstwo przemysłowe ma najistotniejszy 
wpływ na wyniki finansowe ogółu analizowanych podmiotów gospodarczych. Oceniając 
rentowność analizowanych podmiotów należy zwrócić uwagę na następujące kwestię:

– wszystkie analizowane wskaźniki rentowności w okresie 1995–2001 wykazywały 
tendencję spadkową (nieznaczna poprawa w stosunku do roku poprzedniego miała 
miejsce w 1997 roku),

– w okresie 2001–2007 widoczna jest stała wzrostowa tendencja analizowanych 
mierników rentowności (gwałtowny wzrost w roku 2004 jak się wydaje można 
wytłumaczyć zmianami w systemie podatkowym),

– w latach 1995–2003 widoczny jest wysoki udział podatku dochodowego w wyniku 
na sprzedaży (czy też w wyniku finansowym brutto) – z nieznaczną tendencją ma-
lejącą.
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W obszarze płynności finansowej widoczne jest podobne zachowanie większości 
omawianych wskaźników w porównaniu do wspomnianych wcześniej miar rentowności 
opartych na przychodach ze sprzedaży. Szczególnie zwrócić uwagę należy na:

– stałą spadkową tendencję wskaźników bieżącej i podwyższonej płynności w okre-
sie 1995–2002 (równocześnie podkreślić należy, że spadek wskaźnika bieżącej 
płynności jest mniej dynamiczny – tym samym można stwierdzić, że ograniczenie 
aktywów obrotowych odbywało się głównie wśród zapasów, co świadczy o ich 
efektywniejszym wykorzystaniu),

– lata 2002–2007 to okres systematycznego wzrostu obu statycznych wskaźników 
płynności finansowej,

– w analizowanym 13-letnim okresie widoczny jest spadający udział zapasów wśród 
aktywów obrotowych (wniosek taki wynika ze zmniejszającej się różnicy pomię-
dzy oboma wskaźnikami płynności finansowej).

Tabela 6

Zależność korelacyjna pomiędzy analizowanymi wskaźnikami rentowności 
a miernikami wykorzystywanymi w ocenie płynności wśród podmiotów z sekcji 

przetwórstwo przemysłowe 
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Rentowność sprzedaży 0,86 0,71 0,86 –0,08 –0,18
Rentowność sprzedaży z roku wcześ-
niejszego 0,89 0,64 0,90 0,34 0,44

Rentowność sprzedaży z roku później-
szego 0,43 0,59 0,42 –0,62 –0,60

Rentowność brutto sprzedaży 0,88 0,91 0,88 –0,14 –0,09
Rentowność brutto sprzedaży z roku 
wcześniejszego 0,91 0,78 0,90 0,24 0,44

Rentowność brutto sprzedaży z roku 
późniejszego 0,51 0,74 0,50 –0,59 –0,52

Rentowność netto sprzedaży 0,80 0,95 0,80 –0,25 –0,14
Rentowność netto sprzedaży z roku 
wcześniejszego 0,88 0,86 0,87 0,09 0,35

Rentowność netto sprzedaży z roku 
późniejszego 0,44 0,76 0,43 –0,65 –0,53

Pogrubioną czcionką zaznaczono korelację statystycznie istotną na poziomie istotności równym 5%.

Źródło:  opracowanie własne.
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Podobnie do obu wspomnianych statycznych wskaźników płynności zachowuje się 
miernik informujący o udziale kapitału obrotowego w aktywach obrotowych. Najniższy 
poziom tego wskaźnika – wynoszący 8%, zaobserwować można w 2002 roku.

Zaobserwowane wcześniej zależności w sekcji przetwórstwo przemysłowe są potwier-
dzone obliczeniami zaprezentowanymi w tablicy powyżej obrazującej korelacje zachodzą-
ce pomiędzy analizowanymi wskaźnikami rentowności a miarami płynności finansowej. 
Z zaprezentowanej tablicy wynika jednoznaczna silna korelacja pomiędzy miarami rentow-
ności a wskaźnikami bieżącej i podwyższonej płynności oraz wskaźnikiem obrazującym 
udział kapitału obrotowego wśród aktywów obrotowych. Wzrost zależności korelacyjnej 
zaobserwować można analizując oddziaływanie rentowności na mierniki płynności w ko-
lejnym okresie (rok później). Nieco słabsza, choć również jednoznacznie dodatnia, jest siła 
oddziaływania wskaźników płynności na stopy zwrotu w kolejnym roku analizy. Spośród 
statycznych wskaźników płynności najsilniej skorelowany z miernikami rentowności jest 
wskaźnik bieżącej płynności finansowej.

Obserwując zależności pomiędzy analizowanymi wskaźnikami rentowności oraz 
cyklem kapitału obrotowego i miarą pokazującą pokrycie należności zobowiązaniami wi-
doczna jest znacznie mniejsza zależność korelacyjna w porównaniu do wskaźników omó-
wionych powyżej. Statystycznie istotne jest jedynie ujemne oddziaływanie wszystkich 
poddanych ocenie wskaźników rentowności na cykl kapitału obrotowego oraz pokrycie na-
leżności zobowiązaniami z rocznym poślizgiem czasowym.

Wyniki badań – handel i naprawy

Tabele 7 i 8 przedstawiają wskaźniki finansowe oraz wyniki przeprowadzonych ana-
liz dotyczących drugiej z analizowanych sekcji – handel i naprawy.

Tabela 7

Kształtowanie się wybranych wskaźników rentowności oraz płynności wśród podmiotów z sekcji 
handel i naprawy za lata 1995–2007
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1995 2,14 1,91 0,82 1,59 1,02 0,37 31,8 103,1
2. 1996 2,14 2,07 1,07 1,46 0,86 0,31 25,9 119,4
3. 1997 2,25 1,93 0,97 1,26 0,77 0,21 23,1 123,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. 1998 2,06 1,13 0,32 1,16 0,72 0,14 21,0 129,0
5. 1999 1,55 1,26 0,47 1,22 0,78 0,18 25,7 125,9
6. 2000 1,15 2,23 1,13 1,10 0,71 0,09 21,8 126,8
7. 2001 1,20 0,66 0,16 1,09 0,71 0,08 16,4 126,3
8. 2002 1,23 0,25 –0,29 1,11 0,70 0,10 11,9 54,6
9. 2003 1,42 0,90 0,33 1,15 0,72 0,13 9,1 55,1
10. 2004 2,34 2,45 1,94 1,20 0,72 0,17 11,0 55,5
11. 2005 2,24 2,04 1,58 1,23 0,77 0,19 11,4 136,5
12. 2006 2,92 2,97 2,43 1,27 0,82 0,21 9,8 133,8
13. 2007 2,96 3,26 2,69 1,26 0,77 0,21 15,0 127,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych – za lata 1995–
2007, GUS.

Sekcja handel i naprawy jest na drugim miejscu pod względem udziału tejże sekcji 
w ogóle analizowanych przedsiębiorstw (mierząc zarówno liczbą podmiotów gospodar-
czych jak i wielkością generowanych przychodów z całokształtu działalności).

Dokonując oceny rentowności podmiotów w tejże sekcji godne podkreślenia są nastę-
pujące fakty:

– osiągane stopy zwrotu są znacznie niższe od przeciętnych stóp zwrotu w całej oce-
nianej grupie podmiotów gospodarczych (informacja ta świadczy o przeciętnie ni-
skich marżach stosowanych głównie w działalności handlowej),

– zaprezentowane powyżej wskaźniki rentowności charakteryzują się znacznie 
mniejszą zmiennością od przeciętnych analogicznych wskaźników (świadczyć to 
może o niższym od przeciętnego oddziaływaniu ogólnej koniunktury gospodar-
czej na efektywność funkcjonowania podmiotów reprezentujących ten rodzaj dzia-
łalności),

– najniższe wskaźniki rentowności widoczne są w latach 2001–2002, natomiast naj-
wyższe stopy zwrotu zaobserwować można było w ostatnim roku objętym analizą – 
to jest w roku 2007.

Oceniając płynność analizowanych podmiotów zwrócić należy uwagę na następujące 
kwestie:

– wskaźniki płynności (bieżącej i podwyższonej) istotnie nie odbiegają od wielko-
ści oszacowanych dla całej grupy analizowanych podmiotów gospodarczych (cze-
go można było oczekiwać w kontekście powszechnej opinii o niskich poziomach 
statycznych wskaźników płynności w działalności handlowej) – jedynie w latach 
2004–2007 zaobserwować można ich nieco niższe poziomy w porównaniu do 
wskaźników zaprezentowanych w tabeli 3,
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– udział zapasów wśród ogółu aktywów obrotowych istotnie nie odbiega od poziomu 
tego wskaźnika wśród ogółu analizowanych podmiotów gospodarczych.

Tabela 8

Zależność korelacyjna pomiędzy analizowanymi wskaźnikami rentowności a miernikami wykorzy-
stywanymi w ocenie płynności wśród podmiotów z sekcji: handel i naprawy 
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Rentowność sprzedaży 0,49 0,39 0,57 –0,10 0,30
Rentowność sprzedaży z roku wcześniejszego 0,62 0,60 0,66 0,25 0,66
Rentowność sprzedaży z roku późniejszego 0,42 0,36 0,48 –0,39 0,00
Rentowność brutto sprzedaży 0,39 0,33 0,45 –0,01 0,38
Rentowność brutto sprzedaży z roku wcześniejszego 0,38 0,41 0,39 0,18 0,80
Rentowność brutto sprzedaży z roku późniejszego 0,41 0,40 0,48 –0,26 0,02
Rentowność netto sprzedaży 0,26 0,19 0,33 –0,25 0,31
Rentowność netto sprzedaży z roku wcześniejszego 0,34 0,38 0,37 –0,07 0,69
Rentowność netto sprzedaży z roku późniejszego 0,25 0,24 0,32 –0,46 –0,06

Pogrubioną czcionką zaznaczono korelację statystycznie istotną na poziomie istotności równym 5%.

Źródło: opracowanie własne.

W  sekcji handel i naprawy nie zachodzą istotne statystycznie zależności korelacyjne 
pomiędzy stopami zwrotu z prowadzonej działalności a analizowanymi wskaźnikami płyn-
ności finansowej. Pewne dodatnie oddziaływanie można jedynie zaobserwować pomiędzy 
rentownością sprzedaży (mierzoną wynikiem na sprzedaży) a płynnością w ujęciu statycz-
nym z rocznym opóźnieniem czasowym.

Podsumowanie

Z przedstawionych rozważań wynika, że istnieje silna dodatnia korelacja pomię-
dzy wskaźnikami rentowności oraz statycznymi miernikami wykorzystywanymi w oce-
nie płynności finansowej. Podobne wnioski autor niniejszego opracowania zaprezentował 
w swych wcześniejszych publikacjach3. W podobnym duchu wypowiada się między innymi 

3 Między innymi: T. Maślanka: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Wydawni-
ctwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
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T. Jachna: „(...) wielkość realizowanych zysków decyduje o możliwości uzupełniania kapi-
tału obrotowego, co wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa i określa swobodę 
podejmowania bieżących decyzji dotyczących gospodarowania tym kapitałem”4.

Dodać w tym miejscu należy, że można również znaleźć w literaturze stwierdzenia 
przeczące jakiejkolwiek korelacji pomiędzy miernikami rentowności oraz statycznymi 
wskaźnikami płynności finansowej. Taką opinię można odnaleźć w publikacji autorstwa 
R.A. Brealeya, S.C. Myersa: „(...) praktycznie nie istnieje żaden związek pomiędzy wskaź-
nikiem bieżącej płynności a stopą dochodu z kapitału własnego”5.

LIQUIDITY AND PROFITABILITY 
– RESULTS OF EMPIRICAL EXAMINATION OF POLISH ENTITIES 

IN THE PERIOD 1995–2007

Summary

The aim of this article was to present the existing relationships between profitability and li-
quidity ratios of polish entities. In this article we focused on these relationships in polish entities and 
in two biggest branches: processing industry and distribution in years 1995–2007. From presented 
analysis we came to the conclusion that there is strong positive correlation between liquidity and 
profitability rations and statistical measurement used in financial liquidity assessment. 

4 T. Jachna: Wykorzystanie sprawozdania F-01 w krótkookresowym zarządzaniu finansami przedsiębior-
stwa. „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 451/1995, s. 99–111.

5 R.A. Brealey, S.C. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. II, WN PWN, Warszawa 1999, s. 1095.
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BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW 
JAKO NIEDOSTOSOWANIE DO PRZYSZŁOŚCI

(ANALIZA W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SĄDÓW GOSPODARCZYCH)

Wprowadzenie

Bankructwa przedsiębiorstw, choć występują od zarania gospodarki rynkowej i są nie-
odłącznym jej elementem – jako narzędzie oczyszczania rynku z jednostek, które nie mogą 
sprostać jego wymogom i regułom gospodarki rynkowej, bądź ich nie respektują – wciąż 
jeszcze nie są ani w teorii, ani w praktyce dostatecznie wnikliwie zdiagnozowane. Jest to 
zagadnienie nader mgliście rozpoznane, a to nie sprzyja transparentności i prawidłowości 
postępowań upadłościowych, a tym samym ich efektywności. Nie sprzyja też dostosowy-
waniu się przedsiębiorstw do wyzwań przyszłości. Praktyka niemalże codziennie dostarcza 
dowodów tego, a obecny kryzys globalny może stanowić wręcz laboratorium bankructw 
jako efektu niedostosowania do przyszłości lub jej ignorowania, na rzecz krótkofalowych 
interesów1. 

Niedostatek wiedzy i informacji na temat bankructw dotyczy wszystkich prawie inte-
resariuszy procesów upadłościowych: przedsiębiorców, sędziów, syndyków i in. Stanowi to 
podłoże rozmaitych nieprawidłowości, co przeczy funkcji efektywnościowego „katharsis”. 
Wskazuje to zarazem na wagę badań teoretycznych i empirycznych, dotyczących zagrożeń 
w działalności gospodarczej, czego ekstremalnym przypadkiem są upadłości przedsiębiorstw2. 

1 Tematyce tej poświęcono specjalny, jubileuszowy numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie, 
KNOP, SGH 2009, nr 10. Nierzadko pojęcia „bankructwo” i „upadłość” używane są zamiennie, co nie 
w pełni jest zasadne, bankructwo bowiem to pojecie z zakresu przede wszystkim ekonomii, podczas gdy 
upadłość to termin prawny. Utożsamianie bankructwa z upadłością jest zasadne w przypadku upadło-
ści zawinionej (podlegającej karze współmiernej do winy, co regulują szczegółowe przepisy). Natomiast 
upadłość niezawiniona nie jest traktowana jako bankructwo w sensie ekonomicznym, albowiem nie wyni-
ka z nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz z przyczyn leżących poza nim, np. z powo-
du oszustwa przez kontrahenta. 

2 Szerzej w: E. Mączyńska: Meandry upadłości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, KNPOP, SGH, 
2009, nr 10 oraz E. Mączyńska: Globalna niepewność a prognozowanie bytu i rozwoju przedsiębiorstw. 
W: A. Herman i K. Poznańska: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Wyd. SGH, Warszawa, t. I, 
s. 101–124.
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Ta swego rodzaju enigma upadłości uzasadnia podejmowanie badań na ten temat. Badania 
takie zostały zapoczątkowane w 2004 roku w SGG i są obecnie kontynuowane3.

Punktem wyjścia tych badań było założenie, że jedną z najważniejszych barier prze-
mian ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym w gospodarce zaburzeniom 
i nieprawidłowościom, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do bankructw 
przedsiębiorstw i całych sektorów produkcyjnych, jest niedorozwój i niedostosowanie sze-
roko rozumianej instytucjonalno-regulacyjnej infrastruktury do wymogów nowego wzorca 
cywilizacyjnego. Częścią tak rozumianej infrastruktury gospodarki jest instytucjonalna 
infrastruktura upadłości, czyli całokształt jej uregulowań prawnych oraz instytucji, w tym 
instytucji badawczych, prognostycznych, jurysdycznych, kontrolno-audytowych, a także 
prognostycznych. 

Jednym ze składników tak rozumianej instytucjonalnej infrastruktury upadłości są 
m.in. sądy gospodarcze, które decydują o dalszym bycie lub niebycie przedsiębiorstw ob-
jętych postępowaniem upadłościowym. W niniejszym referacie prezentowane są wstępne 
wyniki badań ankietowych skierowanych do sędziów – komisarzy w sądach gospodar-
czych4. Badania te wskazują na niedorozwój tego segmentu instytucjonalnej infrastruktury 
upadłości i na konieczność jej pilnego doinwestowania.

Upadłości a globalna niepewność

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw są wyrazem ich niepowodzenia i niedo-
stosowania do wymogów rynku, a przede wszystkim niepowodzenia w wyprzedzającym 
zidentyfikowaniu rozmaitych form ryzyka i tendencji zmian rynkowych. Wyprzedzają-
ce rozpoznawanie takich tendencji wymaga rozwiniętej kultury myślenia strategicznego. 
Współcześnie jednak prognozy i projekcje to jedna z najtrudniejszych kwestii w zarządza-
niu przedsiębiorstwami, to generalnie jeden z węzłów gordyjskich współczesności5. 

3 Referat ten przygotowany został w ramach badań nt. Wzrost niepewności i ryzyka a wybory stra-
tegiczne przedsiębiorstw w Polsce. Badania te realizowane są pod moim kierunkiem w Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie SGH, w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Uczestniczy w nich oko-
ło 30-osobowy zespół naukowców i praktyków. Jednym z głównych nurtów badawczych są bankructwa 
i upadłości przedsiębiorstw. Jest to kontynuacja realizowanych w latach 2004–2006 roku badań nt. Prze-
słanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce – skala, przyczyny, 
przeciwdziałanie. Wyniki tych badań zostały opublikowane w formie trzech monografii: Ekonomiczne 
aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Mączyńska. Wyd. SGH, Warszawa 2005; Zagrożenie 
upadłością. Red. K. Kuciński, E. Mączyńska. Wyd. SGH, Warszawa 2005; Bankructwa przedsiębiorstw. 
Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Wyd. SGH, Warszawa 2008.

4 Uzyskano odpowiedzi od 15 sędziów, z których każdy prowadzi od 5–35 postępowań upadłościowych 
i naprawczych rocznie, co biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie zawodowe respondentów daje so-
lidną podstawę do oceny praktyki w tym zakresie.

5 „W myśl tych interpretacji, obecny kryzys wstrząśnie podstawami gospodarki rynkowej oraz zmieni 
międzynarodowy układ sił gospodarczych, a być może i politycznych. Analogie do poprzednich zdarzeń są 
nieuprawnione, a instrumenty przełamywania kryzysu nieznane” – por. G. Gorzelak: Geografia polskiego 
kryzysu. Euroreg, Warszawa 2009.
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Ekonomia jest natomiast nauką bazującą na badaniu pewnych regularności, prawid-
łowości6. Tymczasem narastająca burzliwość przemian sprawia, że wzrastają też trudności 
ze zidentyfikowaniem tych regularności. Dlatego też R. Frydman i M.D. Goldberg wska-
zując na nieuchronność zmiany podejścia w naukach ekonomicznych, sformułowali kon-
cepcję Imperfect Knowledge Economics, co stanowi swego rodzaju nowy nurt w naukach 
ekonomicznych7. W warunkach niebywale dynamicznych przemian niedoskonała staje się 
prawda i nieprawdziwa pewność. Coraz częściej okazuje się, że obecnie modele, w tym 
matematyczne zawodzą. Bazują bowiem na pewnych założeniach trwałych i prawidłowoś-
ciach, zatem w warunkach gwałtownych przemian stają się mniej przydatne. Jeśli cechą 
współczesnych czasów jest narastająca niepewność i zmienność, to w takich warunkach nie 
pozostaje nic innego, jak uznać błąd za stan naturalny, bo paradoksalnie, rosną wówczas 
szanse na minimalizowanie błędów8. Ale w takich warunkach strategie długofalowe stają 
się tym bardziej niezbędne, chociażby po to, żeby identyfikować przyczyny odchyleń od 
założeń i uwzględniać je w decyzjach gospodarczych (bieżących i strategicznych) 9. 

Enigma przyszłości i niedostosowanie przedsiębiorstw

Wstrząsy, jakich obecnie doświadcza świat uwydatniają wyraziście, że zabrakło wizji 
i wyobraźni strategicznej oraz analizy futurologicznej10. „W Europie Środkowej i Wschod-
niej zaznacza się dramatyczny brak strategicznej myśli długookresowej. Myśl ta nie jest 
nieodpowiedzialną spekulacją na temat odległej przyszłości, jest ona przede wszystkim 
strumieniem światła, ułatwiającym prawidłowe przeprowadzenie współczesnego procesu 
podejmowania decyzji”11. 

Obecnie nader wyraziście potwierdza się teza L.C. Thurowa, że największą słabością 
kapitalizmu, zwłaszcza neoliberalizmu jest krótkowzroczność. Krótki horyzont czasowy to 
cecha nie tylko kapitalizmu, ale generalnie współczesności. Prognozy przyszłości to zatem 

6 R. Frydman, M.D. Goldberg: Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton 
University Press 2007.

7 „Another hallmark of the imperfect knowledge view is its qualification of fixed policy rules. The 
necessary point is that the optimum rule is not the same from one structure of the economy to another. As 
with the rest of macroeconomics, the issues have to be rethought in a way that makes the ever-imperfect 
knowledge of market participants and policymakers an integral part of the analysis” – cytat ze wstępu E.S. 
Phelpsa do książki R. Frydmana i. M.D. Goldberga: Imperfect Knowledge..., s. xiii.

8 A. Toffler: Szok przyszłości. Zysk i S-ka, Poznań 1998; U. Beck: Społeczeństwo ryzyka. W drodze 
do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2002; oraz J. Rifkin: Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na 
świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.

9 Zwraca na to uwagę m.in. Paul Drewe, powołując się na J. Bindé: „Wiek XX był wiekiem aroganckich 
przewidywań, które niemal zawsze zawodziły. Wiek XXI będzie wiekiem niepewności, a zatem i badań 
prospektywnych”, P. Drewe: Koncepcje rozwoju miast i regionów miejskich w Europie. W: Problematyka 
przyszłości regionów, W poszukiwaniu nowego paradygmatu MRR. Red. A. Kukliński i in. Warszawa 
2008, s. 322. oraz J. Bindé: L’avenir du temps”. Le Monde diplomatique, 2002, marzec, 28–29.

10 A.P. Wierzbicki: Nowa Futurologia, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Nowa_Futurologia.pdf.
11 A. Kukliński: Problematyka Przyszłości Regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego 

paradygmatu, http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Polityka%20regionalna/Documents/1561d8db763b4367 
a323cca68d4cc62dProblematykaPrzyszociRegionw15komentarzyWposzukiwa.pdf. 
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brakujący składnik12. Prywatne przedsiębiorstwa zwykle planują w horyzoncie co najwyżej 
od trzech do pięciu lat. „W przeszłości na ratunek kapitalizmowi przychodziły długoter-
minowe inwestycje rządowe”13. W ograniczonym tylko stopniu funkcję tę spełnia obecnie 
system rozdysponowanych w ramach Unii Europejskiej, funduszy pomocowych dla krajów 
(głównie nowych) członkowskich. 

W praktyce gospodarczej ukształtowały się dwie podstawowe „szkoły” w podejściu 
do kwestii strategicznych. W pierwszej wychodzi się z założenia, że skoro rzeczywistość 
się tak gwałtownie i dynamicznie zmienia, to opracowywanie strategii w zasadzie pozba-
wione jest sensu. Wg drugiej „szkoły”, przeciwnie: podejście strategiczne jest tym bardziej 
niezbędne, im bardziej dynamiczne są zmiany. W Polsce obecnie wyraźnie dominuje taka 
właśnie „szkoła”, co wyraża się zaniedbywaniem kwestii strategicznych i marginalizo-
waniem planowania strategicznego. Na szczeblu rządowym podejmowane były co prawda 
próby nadania odpowiedniej rangi planowaniu strategicznemu w skali kraju, to obecnie 
w zasadzie nie istnieje centralna instytucja zajmująca się kwestiami strategicznego roz-
woju kraju. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Program 
Rozwoju 2007–2013 tylko w części rozwiązuje najważniejsze problemy, ukierunkowany 
jest bowiem przede wszystkim na planowanie absorpcji funduszy jakie Polska otrzymuje 
z UE. Wciąż brakuje sformułowanych kompleksowo i dostatecznie przejrzyście wielolet-
nich ogólnokrajowych priorytetów, brak bowiem długookresowej strategii rozwoju kraju. 
Próbą i narzędziem przełamywania krótkowzroczności i braku podejścia prognostycznego 
jest rozwijana przez T. Lubińską koncepcja budżetu zadaniowego, niestety w praktyce kon-
cepcja wciąż niedoceniana14.

Brak podejścia strategicznego, brak długookresowych strategii rozwoju kraju, nieko-
rzystnie rzutuje na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Badania wykazują, że „pol-
ska gospodarka i przedsiębiorstwa działające na polskim rynku nie są skłonne do działań 
budujących trwałą, długookresową przewagę konkurencyjną”15. Koncentrują się na pla-
nach krótkookresowych, uznając warunki w których funkcjonują za nieprzewidywal-
ne, niestabilne, a tym samym podnoszące ryzyko działalności gospodarczej. Wpływa 
to na poszerzanie się obszarów niepewności strategicznej16. Tymczasem strategiczne po-
dejście jest niezbędne nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale i w warunkach sukcesu, wobec 
nierzadko występującego w praktyce paradoksu sukcesu17. 

12 L.C. Thurow: Przyszłość kapitalizmu – jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydaw-
nictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 371–372.

13 L.C. Thurow: op.cit., s. 371–372.
14 T. Lubińska: Nowe Zarządzanie Publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. 

Difin, Warszawa, 2009. 
15 Sektor MSP wybiera konserwatywne strategie rozwoju, PKPP Lewiatan, 2007 http://www.pkpple-

wiatan.pl/?ID=91238&article_id=189972; M. Starczewska-Krzysztoszek: Konkurencyjność sektora MSP. 
Raport z badań. Monitoring kondycji sektora MSP 2007, Warszawa, KPP Lewiatan, 2007, s. 22 i n.

16 Wyniki te przedstawione są w książce Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europej-
skiej. Red. J. Kotowicz-Jawor. Key-Text, Warszawa 2008. 

17 Por. Ekonomiczne aspekty...
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Im większy zakres niepewności, tym bardziej niezbędne są refleksje i dyskurs nad 
przyszłością. Dyskurs taki umożliwia aktywizację czynników i zasobów rozwojowych, 
które w wielu przypadkach są w „uśpionej” formie18. W działaniach strategicznych nie do 
podważenia jest analityczno-diagnostyczna ocena przeszłości jako źródła wiedzy przyszłoś-
ciowej19. Jednakże pierwszorzędną rangę ma debata nad przyszłością20. Analiza możliwych 
scenariuszy przyszłości umożliwia bowiem wczesne identyfikowanie szans i zagrożeń oraz 
potencjalnych, nowych ścieżek rozwoju, a tym samym może stanowić efektywne narzędzie 
modelowania struktur gospodarczych i wspomagania mechanizmów zwiększających od-
porność gospodarki na wstrząsy społeczno-ekonomiczne21. Jest to niezbędne zwłaszcza, że 
prognozy wykazują tendencje do samospełnienia lub samounicestwiania się.

W warunkach burzliwości przemian im bardziej wydłuża się czasowy horyzont pro-
gnozy, tym bardziej jesteśmy skazani na domysły i przeczucia. Ale tym bardziej istotne jest 
włączenie w możliwie najszerszym stopniu różnych grup w proces myślenia strategicznego. 
Według A. Tofflera tak rozumiany „społeczny futuryzm” wykracza poza odhumanizowaną 
technokrację. A. Toffler rekomenduje tworzenie na różnych szczeblach „ośrodków ima-
ginacyjnych” ukierunkowanych na interdyscyplinarne „uaktywnianie mózgów”. Uznaje, 
że byłoby to źródłem pomysłów, idei „o których technokratom się nie śniło”22. Postuluje 
ponadto stworzenie światowego banku informacji na temat przyszłości podkreślając, że 
obecnie wszyscy czują się odcięci od możliwości wpływu na kierunki i tempo zmian, co 
wskazuje na potrzebę rozwoju konsultantów przyszłości. 

Zarazem wskazuje to na konieczność wdrażania systemów wczesnego ostrzegania, 
umożliwiających wyprzedzające przeciwdziałanie zagrożeniom i nieprawidłowościom23. 
Jak wykazują badania, analizy z zakresu wczesnego ostrzegania mogłyby być też przy-
datne w sądowych rozstrzygnięciach dotyczących upadłości, co sprzyjałoby zwiększaniu 

18 Borut Ronćević: Rola dyskursu strategicznego w procesie tworzenia nowej ścieżki rozwoju. W: Prob-
lematyka przyszłości..., s. 191.

19 W Polsce cennym źródłem inspiracji jest opracowany pod kierunkiem M. Boniego, szefa Zespołu Do-
radców Strategicznych Premiera raport „Kapitał intelektualny Polski” – Raport o Kapitale Intelektualnym 
Polski, Warszawa, 10 lipca 2008 r.

20 Wielce pouczająca jest tu teza Jeana-Marii Rousseau: „Mniejsze znaczenie ma w tym kontekście na-
tomiast omawianie przeszłości, ponieważ przeszłość nigdy nie może w pełni wyjaśnić ani chwili teraźniej-
szej, ani przyszłego pejzażu społeczno-ekonomicznego, którego kształty wyłaniają się w teraźniejszości. 
Paradoksalnie więc to raczej przyszłość może bardziej przysłużyć się teraźniejszości, gdy w jej kontekście 
będziemy postrzegać obecne status quo”, J.-M. Rousseau: Europejskie regiony w kontekście globalnej 
bitwy o przyszłość. W: Problematyka przyszłości.., s. 104

21 Ibidem, s. 104.
22 A. Toffler: op.cit., s. 455.
23 Badania te prowadzone były pod moim kierunkiem w ramach finansowanego przez KBN i zarejestro-

wanego pod numerem: 1 H02C 029 18 projektu badawczego pt. Systemy wczesnego ostrzegania przed ban-
kructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego ostrzegania. Rezultaty tych badań oraz skonstruowane 
a ich podstawie modele wczesnego ostrzegania prezentowane były w artykule pt. Dyskryminacyjne modele 
predykcji bankructwa przedsiębiorstw. „Ekonomista” 2006, nr 2. Charakterystykę tych narzędzi można 
znaleźć też m.in. w Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. 
E. Mączyńska. Wyd. DiG, Warszawa 2001; Adaptacja polskich przedsiębiorstw...
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trafności werdyktów sądowych w tym zakresie. Obecnie w Polsce praca sądów gospodar-
czych obarczona jest wysokim stopniem ryzyka nieprawidłowych werdyktów w procesach 
upadłościowych. Na nieprzystosowanie przedsiębiorstw do przyszłości nakładają się zatem 
słabości funkcjonowania sądów gospodarczych. Potwierdzają to badania funkcjonowania 
sądów gospodarczych.

Prawo upadłościowe i naprawcze w praktyce. Wstępne wyniki badań

Uzyskane w wyniku badań opinie sędziów-komisarzy prowadzących postępowa-
nia upadłościowe i naprawcze wskazują, że prawo upadłościowe i naprawcze w obecnym 
kształcie: 

1) nie gwarantuje przejrzystości i sprawności procedur upadłościowych; 
2) nie spełnia prawidłowo funkcji oczyszczania rynku z jednostek niewypłacalnych;
3) nie przeciwdziała w należytym stopniu upadłościom „reżyserowanym”, tj. ukie-

runkowanym na korzyści wąskiej grupy interesariuszy – z umyślnym naruszeniem 
interesów wierzycieli;

4) nie sprzyja identyfikacji upadłości „reżyserowanych”;
5) sprawia, że w praktyce wbrew założeniom postępowania upadłościowego aspekty 

upadłościowe dominują zaś aspekty naprawcze są marginalizowane.
Wskazując na marginalizację aspektów naprawczych w praktyce postępowania upad-

łościowego, niektórzy respondenci podkreślali, że wynika to przede wszystkim ze specyfiki 
prawa upadłościowego i naprawczego oraz braku w nim zachęt do podejmowania procedur 
naprawczych. Większość respondentów wskazywała tu jednak głównie na brak podstaw 
i szans naprawy (co pośrednio może też świadczyć o nieprawidłowościach, w tym opóźnie-
niach w składaniu wniosków upadłościowych).

Zarazem respondenci podkreślali, że sędziowie sądów gospodarczych nie dysponują 
dostatecznym poziomem wiedzy ekonomicznej, wskazując zarazem na niezbędne doskona-
lenie kwalifikacji w tym zakresie. 

Podkreślano też zgodnie konieczność rozwoju bazy danych o upadłościach oraz eko-
nomiczno-finansowych analiz/monitoringu historii i następstw upadłości. Podkreślana 
była przy tym konieczność stworzenia specjalistycznej strony internetowej, dostępnej dla 
sędziów komisarzy, oczywiście z zachowaniem wymogów tajemnicy handlowej i innych 
poufnych danych firm.

Podkreślając potrzebę rozwoju analiz ekonomiczno-finansowych ukierunkowanych 
na sądowe procesy upadłościowe, respondenci wskazywali zarazem, że brakuje biegłych 
sądowych dysponujących wystarczającą wiedzą na ten temat. Przy tym żaden z responden-
tów nie ocenił kwalifikacji tych ekspertów jako wysokich. 

Przeprowadzone badania potwierdzają ponadto niedorozwój instytucjonalnej infra-
struktury upadłości, co m.in. przejawia się w braku wyspecjalizowanych jednostek ukie-
runkowanych na wspomaganie procesów naprawczych i upadłościowych. Paradoksalnie 
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– mimo rosnącej złożoności powiązań gospodarczych przedsiębiorstw i ich „usieciowienia” 
w gospodarce globalnej oraz nasilania się zjawiska efektu domina bankructw – w Polsce 
nie istnieje ośrodek, który się tymi kwestiami zajmuje kompleksowo, interdyscyplinarnie 
w tym edukacyjnie i badawczo. Ośrodki badań bankructw istnieją natomiast w innych kra-
jach. Szczególnie pouczające są tu doświadczenia USA, gdzie istnieje Instytut Bankructwa 
– The American Bankruptcy Institute – ABI. Instytut ten powstał w 1982 roku w celu za-
pewnienia obiektywnych analiz kwestii upadłości. Zrzesza ponad 11500 adwokatów, licy-
tatorów, syndyków, bankierów, sędziów, kredytodawców, profesorów, księgowych i innych 
specjalistów. ABI stanowi centrum edukacji badań i rozwoju wiedzy na temat upadłości. 
Regularnie publikuje dane i opracowania na temat upadłości oraz systematycznie prezentu-
je w mediach rezultaty działań z tego obszaru.

Na brak w Polsce takiego typu jednostek analitycznych nakładają się białe plamy 
w statystyce upadłości. Istnieją jedynie statystyki ilościowe i to niepełne, natomiast brak 
jest systematyzowanych, kompleksowych, porównywalnych statystyk ekonomiczno-finan-
sowych dotyczących upadłych przedsiębiorstw oraz baz danych na ten temat. Tego typu 
bazy danych są tym bardziej niezbędne, że struktury grup kapitałowych przedsiębiorstw 
stają się coraz bardziej złożone, co oznacza, że bankructwo jednego z przedsiębiorstw gru-
py może z jednej strony wywołać łańcuch upadłości, a z drugiej, może być zakamuflowane, 
ukryte w skomplikowanej, gęstej sieci powiązań biznesowych. 

Sytuację sędziego – komisarza orzekającego o upadłości przedsiębiorstwa bądź jego 
naprawie można porównać z medykiem, który orzeka o śmierci lub szansach uzdrowienia 
pacjenta. Ale żaden medyk nie mógłby przecież pracować bez zaplecza badawczego, baz 
danych o chorobach i ich przebiegu oraz leczeniu, bez wyników sekcji zwłok. Dlaczego za-
tem sędziowie – „medycy upadłościowi” pozbawieni są rzetelnego zaplecza analitycznego? 
Grozi to błędami w orzeczeniach i nawet jeśli te orzeczenia będą zgodne z literą prawa, to 
mogą być niezgodne z logiką ekonomiczną. 

Na krajowe nieprawidłowości procedur upadłościowych nakłada się nieuporządkowa-
nie prawa upadłościowego w kontekście międzynarodowym. „Jeśli wierzyciel spółki prze-
kona sędziego specjalizującego się w prawie upadłościowym w innym państwie europej-
skim, że dana sprawa może być rozpatrywana w jego kraju, wysoce prawdopodobne jest, że 
miejscem właściwym okaże się np. Wielka Brytania. Państwa europejskie zaczynają z sobą 
konkurować wprowadzając w prawie upadłościowym zmiany zwiększające ich atrakcyj-
ność jako miejsca rozpatrywania sporów. W tej chwili najbardziej atrakcyjna jest Wiel-
ka Brytania z uwagi na możliwość równego potraktowania wszystkich wierzycieli – czyli 
zmniejszenia praw skarbu państwa oraz ze względu na doświadczenie sędziów. Tuż za nią 
plasują się Francja i Włochy”24. 

Wskazuje to, że za globalizacją gospodarczą i integracją w ramach UE nie nadąża 
globalizacja prawa.

24 E. Rytka: Złe długi. „Gazeta Bankowa” 2008, nr 1 (1001).
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Podsumowanie

Badania upadłości przedsiębiorstw w Polsce wskazują na niedostatek rozwoju insty-
tucjonalnej infrastruktury upadłości. Jednym z elementów takiej infrastruktury są anali-
zy prognostyczne, traktowane jako narzędzie i podstawa przygotowania wyprzedzających 
strategii przeciwdziałania zagrożeniom w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Długookreso-
we strategie są słabym punktem funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Jest to pochod-
na zaniedbań w obszarze kultury myślenia strategicznego w kraju. Skutkuje to niedostoso-
waniem i przedsiębiorstw, i gospodarki do wyzwań przyszłości, czego skrajnym przejawem 
są bankructwa. Na to nakładają się ułomności prawa upadłościowego i naprawczego i jego 
niedostosowanie do wymogów efektywności i racjonalności ekonomicznej. W wyniku tego 
upadłości nie spełniają należycie efektywnościowej funkcji „katharsis”. Sądy gospodarcze, 
mimo, że orzekają o „życiu i śmierci” przedsiębiorstw nie są wyposażone w należyte zaple-
cze analityczno-informacyjne ani eksperckie, niezbędne dla zagwarantowania prawidłowo-
ści orzeczeń, nie tylko pod względem litery prawa, ale i racjonalności ekonomicznej. 

Badania wskazują na konieczność szczegółowych analiz dotyczących upadłości przed-
siebiorstwa. Analizy takie powinny być ukierunkowane na zmniejszenie luki informacyjnej 
na ten temat. Pokonanie barier informacyjno-analitycznych powinno stać się jednym z prio-
rytetów w kształtowaniu instytucjonalnej infrastruktury upadłości.

ENTERPRISE BANKRUPTCIES 
AS A SYMPTOM OF AN INADEQUATE ORIENTATION TO THE FUTURE 

(AN ANALYSIS PERTAINING THE OPERATION OF ECONOMIC COURTS)

Summary

The issue of bankruptcy is still characterised by highly insufficient exploration from the van-
tage point of both theory and economic practice. The shortage of knowledge and information con-
cerning the issue of bankruptcy affects almost all categories of stakeholders involved in insolvency 
proceedings. The research whose results are presented in this paper stemms from the assumption 
that inadequate fit between broadly defined institutional-regulatory infrastructure of economy and 
the requirements generated by the new pattern of civilisation constitutes one of the most important 
barriers to changes aimed at counter-acting crises and distortions occurring in the economy. This 
barrier may – under extreme conditions – lead to bankruptcies of single enterprises and even whole 
sectors of production. The institutional infrastructure for bankruptcy and insolvency is an element of 
the broadly defined economic infrastructure, entailing the whole of legal regulations and institutions, 
including research, juridical control-auditing, and business forecast institutions. The identified lack 
of institutional fit becomes a source of multiple abnormalities resulting in the failure of bankruptcy 
and insolvency to play effectively their basic role, that is the role of a necessary, efficiency-stimulat-
ing business selection mechanism. In consequence, the weaknesses inherent in the operation of eco-
nomic courts merge with an inadequate orientation of businesses to the future which is a direct result 
of the marginalization of the culture of strategic thinking in enterprises. This merger is evidenced by 
the results of research concerning the operation of economic courts that are presented in this paper. 
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Opinions expressed by judges-commissioners interviewed during the research project indicate that 
insolvency and rehabilitation law in its current shape does not foster rationalization of insolvency 
proceedings nor guarantees transparency or effectiveness of insolvency procedures. Neither does it 
perform effectively its function, that is purging the market out of insolvent firms. 
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OCENA DZIAŁALNOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH 
NA PODSTAWIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1

Wprowadzenie

Płynność finansowa jest jednym z ważniejszych obszarów oceny działalności przed-
siębiorstw zarówno dużych jak i małych oraz średnich. Możliwość oceny przedsiębiorstw 
na podstawie rachunku przepływów pieniężnych pozwala na analizę płynności finansowej 
przy uwzględnieniu dynamiki strumieni pieniężnych w oderwaniu od memoriału. Zagad-
nienie to w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw jest pomijane z uwagi na brak danych 
z tego obszaru.

Studia literaturowe odnoszą się głównie do finansów przedsiębiorstw z sektorów prze-
mysłowych bądź usługowych, nie zwracając uwagi na rolnictwo w którym dominującą for-
mą działalności są gospodarstwa rolnicze2. Z uwagi na cel funkcjonowania gospodarstw 
jak i przedsiębiorstw rolniczych, ciągłość prowadzonej działalności oraz ten sam docelowy 
rynek, w opracowaniu pojęcia mikroprzedsiębiorstwa rolniczego i towarowego gospodar-
stwa rolnego zostały uznane za tożsame.

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych w ujęciu krótkoterminowym dzie-
li się na dwa obszary podejmowanych decyzji finansowych – związanych z działaniami, 
które kształtują wpływy i wydatki oraz poziom środków pieniężnych netto, wpływający 
na płynność finansową przedsiębiorstwa. Według A.G. Pogue wszelkie decyzje związane 
z zarządzaniem kapitałem obrotowym netto są powiązane z cyklem przepływów pienięż-
nych oraz poziomem utrzymywanej płynności finansowej3. Taka relacja występuje również 
w rolnictwie, cechującym się długimi cyklami produkcyjnymi wynikającymi ze specyfi-
ki funkcjonowania gospodarstw. Niski poziom zadłużenia w gospodarstwach rolniczych 
świadczy zarówno o ograniczonym dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania jak 
i hierarchii preferencji kapitałowej rolników, związanej z samofinansowaniem prowadzo-

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2010 jako projekt badawczy 
nr N N113 116734.

2 G. Zhengfei, A.O. Lansink: The Source of productivity growth in Dutch agriculture: a perspective 
from finance. American Journal of Agriculture Economics, no. 88(3), August 2006, s. 644.

3 A.G. Pogue: Cash and working capital management, a generalized Cash Flow Approach to Short-
-Term Financial Decisions. „The Journal of Finance” 1983, Vol. XXXVIII, np. 2, May, s. 350, 359.
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nej działalności4. Według A. Bieniasz i Z. Gołaś sektor rolnictwa posiada swoją wyraźną 
specyfikę kapitałowo-majątkową, (…) wynikającą z mniejszej rangi zobowiązań krótkoter-
minowych, których udział w łącznym kapitale jest wyraźnie niższy niż w innych sektorach 
gospodarki5. Wzrost wpływów z działalności finansowej pozwoliłby na szybszy rozwój 
działalności gospodarstw rolniczych, przy wykorzystywaniu efektu dźwigni finansowej. 
Analiza przepływów pieniężnych w gospodarstwie rolniczym pozwala na uzyskanie infor-
macji dotyczących stopnia zaangażowania zgromadzonych środków pieniężnych w relacji 
do poziomu zadłużenia oraz realizacji wdrażanych inwestycji. Najwyższe saldo z działalno-
ści inwestycyjnej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolniczych odnotowano dla grupy gospo-
darstw o najwyższym zadłużeniu6, kształtujących swoją przewagę ekonomiczną w oparciu 
o dynamiczny rozwój. Według teorii wolnych przepływów pieniężnych postawionej przez 
M. Jensena w sytuacji gdy przedsiębiorstwo posiada wolne przepływy pieniężne i niski 
poziom zadłużenia, zarządzający są bardziej skłonni do podejmowania inwestycji o niskiej 
rentowności oraz niskiego zwrotu z inwestycji7. Wynika to z faktu iż wyższy poziom utrzy-
mywanego udziału zadłużenia motywuje zarządzających do podnoszenia efektywności 
prowadzonej działalności. Teorię tę można odnieść do charakterystyki strategii przyjętej 
przez rolników.

Metodyka badań

Celem badania było określenie sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw rolniczych 
przy wykorzystaniu danych ex post z rachunku przepływów pieniężnych8 wraz z próbą 
prognozy (analiza ex ante). Badaniom poddane zostały gospodarstwa rolnicze należące do 
systemu rachunkowości rolnej FADN (ang. Farm Accountancy Data Network), które nad-
zoruje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 
Badawczy (IERiGŻ-PIB). W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, 
mające zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej w rolnictwie polskim. Za takie 
uznawane są gospodarstwa rolne, które mieszczą się w grupie gospodarstw wytwarzają-
cych w danym regionie FADN lub kraju co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki 

4 M. Mądra: Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2008, s. 558.

5 A. Bieniasz, Z. Gołaś: Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle 
wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, War-
szawa 2008, s. 41.

6 M. Mądra: Poziom generowanych przepływów pieniężnych a zadłużenie gospodarstw indywidual-
nych. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007, s. 278.

7 M. Jensen: Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic 
Review, Papers and Proceedings no. 76, 1986, s. 323–329.

8 Rachunek przepływów pieniężnych według rachunkowości rolnej FADN sporządzany jest metodą 
bezpośrednią.
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bezpośredniej (SGM)9. Badania są przeprowadzane dla 12 100 gospodarstw i są one repre-
zentatywne dla 745 023 gospodarstw towarowych w Polsce. Dane empiryczne obejmują lata 
2004–2007, do badań przyjęto region Mazowsze i Podlasie, charakteryzujący się gospodar-
stwami o średniej powierzchni użytków rolniczych i przeciętnym poziomie intensywności 
produkcji10. W badanej zbiorowości  dobór obiektów badawczych był celowy i jest repre-
zentatywny dla badanego makroregionu. Mikroprzedsiębiorstwa podzielono ze względu na 
poziom zadłużenia11. Gospodarstwa pogrupowano według rosnącego wskaźnika zadłuże-
nia ogółem, gdzie grupę pierwszą reprezentują gospodarstwa nie posiadające zobowiązań. 
Pozostałe jednostki zostały podzielone według metody kwartyli. Grupa II reprezentuje 25% 
gospodarstw o najniższym zadłużeniu, grupa III to podwojony kwartyl obejmujący 50% 
gospodarstw indywidualnych o średnim poziomie zobowiązań i ostatnia grupa IV – 25% 
gospodarstw indywidualnych o najwyższym zaangażowaniu kapitału obcego12. Prognozę 
w badaniach przeprowadzono dla danych kwartalnych przy wykorzystaniu programu STA-
TISTICA 8. Do opisu rachunku przepływów pieniężnych i prognozowania wykorzystano 
trzy zmienne: pieniężny wskaźnik pokrycia wydatków operacyjnych (X1), wskaźnik zależ-
ności od zewnętrznych źródeł finansowania (X2) oraz pieniężny wskaźnik finansowania 
działalności inwestycyjnej (X3), obliczone jako średnie dla całej badanej populacji gospo-
darstw rolniczych w danym roku. Dla każdej z tych wielkości zbudowano model. Otrzyma-
ne modele bazowały na danych historycznych, zatem przyjęto założenie iż uzyskane wyni-
ki spełniają założenie niezmienności warunków zewnętrznych działalności gospodarstw.

Wyniki badań

Tabela 1 przedstawia wybrane średnie wielkości wskaźników charakteryzujących 
przepływy pieniężne. Wskaźnik pokrycia wydatków operacyjnych (X1) został obliczony 
jak relacja wydatków na działalność operacyjną do sumy wpływów z działalności opera-
cyjnej i finansowej. Wskaźnik ten pozwala na ocenę  możliwości finansowych gospodarstw 
po poniesieniu wydatków z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej. Gospodarstwa 
powinny dążyć do zwiększania wpływów z działalności operacyjnej przy ograniczaniu 
kosztów ponoszonych na ten cel. W badanej populacji w latach 2004–2007 nastąpił spa-
dek wskaźnika X1, średnio o 0,06, świadczy to o rozwoju działalności prowadzonej przez 

9 L. Goraj, D. Osuch, R. Płonka: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczą-
ce w polskim FADN w 2006 roku. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, s. 7.

10 D. Osuch, L. Goraj, A. Skarżyńska, K. Grabowska: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskie-
go FADN. Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2004, s. 6.

11 Średnia wielkość poziomu zadłużenia w badanych latach wynosiła: 2004 r.: I – 0%, II – 2,1%, III 
– 8,8%, IV – 29,9%, średnio 8,4%; 2005 r.: I – 0%, II – 2,4%, III – 10,4%, IV – 32,3%, średnio 8,0%; 2006 r.: 
I – 0%, II – 2,6%, III – 10,5%, IV – 33,3%, średnio 8,6%; 2007 r.: I – 0%, II – 2,2%, III – 9,6%, IV – 31,5%, 
średnio 7,99%. 

12 Liczebność gospodarstw w poszczególnych grupach była następująca: 2004 r.: I – 1439, II – 765, III 
– 1531, IV – 765, razem 4500; 2005 r.: I – 2026; II – 688. III – 1377, IV – 688, razem 4779; 2006 r.: I – 1903, 
II – 728, III – 1454, IV – 728, razem 4813; 2007 r.: I – 1871, II – 710, III – 1419, IV – 710, razem 4710. 
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gospodarstwa. Potwierdza to znaczący spadek wielkości tego wskaźnika odnotowanej 
w gospodarstwach nie posiadających zobowiązań oraz tych o najwyższym udziale zadłu-
żenia. W grupie IV odnotowana tendencja wiąże się ze wzrostem wpływów z działalności 
finansowej z tytułu zaangażowanego kapitału obcego, natomiast w grupie I jest wynikiem 
konieczności ograniczenia kosztów, będącej jedyną możliwością akumulacji środków pie-
niężnych pozwalających na samofinansowanie rozwoju prowadzonej działalności oraz po-
zostaniu konkurencyjnym na rynku.

Wskaźnik zależności od źródeł finansowania (X2) został obliczony jako relacja wpły-
wów z działalności finansowej do wpływów z działalności operacyjnej. W badanych latach 
odnotowano tendencję wzrostu poziomu zaangażowania zewnętrznych źródeł finansowa-
nia. Najlepszą sytuację z tego obszaru odnotowały gospodarstwa o najwyższym zadłuże-
niu, w których poziom wskaźnika wzrósł o 0,12, w pozostałych grupach zadłużenia trend 
nie był jednoznaczny. Podsumowując: pomimo wzrostu zaangażowania kapitału obcego 
w gospodarstwach rolniczych, udział wpływów z działalności finansowej wciąż kształtuje 
się na niskim poziomie w porównaniu do przedsiębiorstw z innych branż.

Pieniężny wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej (X3) został obliczony 
jako relacja wydatków na działalność inwestycyjną do sumy wpływów uzyskanych z dzia-
łalności operacyjnej i finansowej gospodarstwa. Wskaźnik ten pozwala na ocenę środków 
pieniężnych przeznaczonych na realizację inwestycji w danym okresie. W roku 2006 odno-
towano najwyższy poziom wskaźnika X3, który średnio wynosił 0,26. Najwyższy poziom 
relacji realizowanych inwestycji do uzyskiwanych wpływów ponosiły gospodarstwa o naj-
wyższym zadłużeniu, które w porównaniu z pozostałymi grupami podejmowały ryzyko 
wdrażania inwestycji. W grupie o najwyższym poziomie zadłużenia wskaźnik X3 wzrósł 
w badanych latach o 0,14, natomiast w pozostałych grupach zależność ta charakteryzowała 
się raczej sezonowymi zmianami wskazującymi na cykl inwestycyjny.

Tabela 1

 Charakterystyka przepływów pieniężnych mikroprzedsiębiorstw rolniczych

Wyszczególnienie Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Średnio
1 2 3 4 5 6

Pieniężny wskaźnik pokrycia wydatków operacyjnych
2004 0,57 0,55 0,52 0,53 0,54
2005 0,51 0,49 0,48 0,51 0,50
2006 0,50 0,49 0,48 0,46 0,48
2007 0,49 0,50 0,49 0,46 0,48

Wskaźnik zależności od zewnętrznych źródeł finansowania
2004 0,00 0,06 0,11 0,21 0,12
2005 0,00 0,04 0,09 0,21 0,10
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1 2 3 4 5 6

2006 0,00 0,04 0,13 0,32 0,15
2007 0,00 0,02 0,08 0,33 0,14

Pieniężny wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej
2004 0,12 0,12 0,16 0,21 0,17
2005 0,09 0,11 0,16 0,23 0,16
2006 0,16 0,19 0,25 0,34 0,26
2007 0,12 0,14 0,19 0,35 0,23

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych PL-FADN.

Modele prognostyczne zostały zbudowane na podstawie analizy szeregów czasowych. 
Badany ciąg zmiennych poddano identyfikacji trendu, który następnie został dopasowany 
przy wykorzystaniu regresji wielorakiej pozwalającej na zintegrowanie nieliniowej funkcji 
w różnych segmentach danego szeregu13. Po eliminacji zidentyfikowanego trendu, analizie 
poddano wahania sezonowe wynikające z cyklu rocznego, przy wykorzystaniu opóźnienia 
sezonowego (wynoszącego 4 kwartały). W modelu zbadano również funkcję autokorela-
cji  wraz z autokorelacją cząstkową, w celu oceny korelacji badanej zmiennej z wynikami 
otrzymanymi w poszczególnych okresach poddanych opóźnieniu.

W modelu X1 zidentyfikowany trend charakteryzował się funkcją liniową, a jego po-
stać jest następująca14: 

T (X1) = 0,549096 – 0,005869 × t 

W równaniu regresji wielorakiej wyeliminowano wahania sezonowe, a średni błąd 
absolutny modelu APE15 kształtował się na poziomie 5,8%, natomiast po uwzględnieniu au-
tokorelacji reszt oraz opóźnienia R(–4) błąd ten zmniejszył się do poziomu 5,5%. Autokore-
lacja reszt przy założonym opóźnieniu wskazywała na proces czysto losowy. Na podstawie 
oszacowanego modelu X1 przeprowadzono prognozę na cztery kwartały. Okres progno-
zy wiąże się z krótkim szeregiem czasowym, który ujmuje jedynie 16 kwartałów, dłuższy 
okres badawczy nie mógł zostać wykorzystany z uwagi na funkcjonowanie systemu FADN 
w Polsce od roku 2004. Wyniki prognozy przestawiono na rysunku 1. W modelu dla zmien-
nej X1 oszacowane wartości przyszłe wskazują na spadek pieniężnego wskaźnika pokrycia 
wydatków operacyjnych. Wynikać to może albo ze wzrostu zadłużenia, o czym świadczą 
wyższe wpływy z działalności finansowej lub prognoza spadku wydatków na działalność 
operacyjną. Świadczyć to może również o obniżaniu ponoszonych kosztów, z uwagi na 

13 Przy założeniu że zmienna losowa w równaniu opisującym dany trend, jest zmienną o rozkładzie 
normalnym ze stałą wariancją i zerową wartością przeciętną.

14 Zmienna t odpowiedzialna za trend liniowy weszła do modelu z prawdopodobieństwem p = 0,03221. 
Zatem była istotna statystycznie. Skorygowany R^2 dla modelu X1 wynosił 71,2%.

15 APE = 100 × abs((X1 – wartości modelu)/X1)
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zaangażowanie nowoczesnych technologii produkcji rolnej, pozwalających na ograniczenie 
kosztów pracy. Taka strategia pozwala zarządzającym mikroprzedsiębiorstwami na zacho-
wanie pozycji konkurencyjnej, związanej ze wzrostem skali produkcji wraz z większym 
zaangażowaniem czynnika produkcji jakim jest ziemia, choćby poprzez dodatkową jej 
dzierżawę.
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Rys. 1.  Modele dla zmiennych X1, X2, X3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie na podstawie danych PL-FADN.

W modelu X2 analizie poddano wskaźnik zależności od zewnętrznych źródeł finan-
sowania. Zidentyfikowany trend dla tego szeregu czasowego miał postać wielomianu trze-
ciego stopnia16: 

T (X2) = 0,283100 – 0,095097 × t + 0,013264 × t2 – 0,000507 × t3

16 Do modelu dane zmienne weszły z następującym prawdopodobieństwem: t dla p = 0,0013, t2 z p = 
0,0009 oraz t3 z p = 0,0011. Skorygowany R^2 wynosił 51,78%.
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Średni błąd absolutny modelu APE17 wynosił 18,8% po uwzględnieniu autokorela-
cji reszt oraz opóźnienia R(–4). W badanym szeregu czasowym zmiennej X2 nie odno-
towano istotnych statystycznie wahań sezonowych, zatem nie zostały one uwzględnione. 
Na podstawie otrzymanego modelu przeprowadzono prognozę na cztery kwartały. Wiel-
kość wskaźnika X2 charakteryzował znaczny spadek na podstawie oszacowanego modelu. 
Wynikać to może z dość wysokiego średniego błędu modelu bliskiego 20%, jak również 
przypisanemu trendowi, który został dopasowany według przeprowadzonej regresji wie-
lokrotnej jako wielomian trzeciego stopnia. Wyniki modelu zakładają spadek uzależnienia 
funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw rolniczych od zewnętrznych źródeł finansowania. 
Świadczyć to może o prognozie wzrostu przyszłych wpływów z działalności operacyjnej 
przy niezmiennym zaangażowaniu kapitału obcego związanego ze stabilnym poziomem 
wpływów z działalności finansowej. Świadczyć mogłoby to również o zakończeniu pro-
cesu inwestycyjnego w gospodarstwach, które są na etapie spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań związanych z dostosowywaniem prowadzonej produkcji do standardów i kon-
kurencji Unii Europejskiej. 

Model dla zmiennej X3 ma dwa warianty. Wariant I został określony na podstawie 
szeregu oryginalnego zmiennej X3, natomiast wariant drugi został opracowany dla szeregu 
oryginalnego poddanego przekształceniu logarytmicznemu w celu stabilizacji występującej 
wariancji pomiędzy danymi kwartałami. W modelu X3 w wariancie I dopasowano trend 
wielomianu trzeciego stopnia, który przyjął następującą postać18:

T(X3-I) = 0,273893 – 0,071922 × t + 0,011351 × t2 – 0,000449 × t3

Dla szeregu zmiennej X3 uwzględniono istotne wahania sezonowe oraz wyelimino-
wane autokorelacje reszt19. Średni błąd absolutny modelu APE20 wynosił 13,9% po uwzględ-
nianiu autokorelacji reszt oraz opóźnienia R(–4). Na podstawie uzyskanych wyników mo-
del X3-I wskazywał na znaczny spadek poziomu finansowania działalności inwestycyjnej. 
Wynikać to może z cyklu zakończenia części wydatków inwestycyjnych bądź też prognozy 
ograniczenia zaangażowania zewnętrznych źródeł finansowania we wdrażanych inwesty-
cjach. Spadek poziomu wskaźnika X3 może wynikać z ograniczenia poziomu inwestycji 
w badanej próbie gospodarstw towarowych. Z uwagi na znaczną wariancję pomiędzy wiel-
kością wskaźnika X3 w danych kwartałach, szereg czasowy zlogarytmowano. Uzyskany po 

17 APE = 100 × abs((X2 – wartości modelu)/X2)
18 Do modelu dane zmienne weszły z następującym prawdopodobieństwem: t dla p = 0,0481, t2 z p = 

0,0359 oraz t3 z p = 0,0328. Skorygowany R^2 wynosił 46,83%. Niska wartość tego współczynnika świad-
czyłaby o niskim dopasowaniu współczynników do modelu, natomiast wartość R^2 obliczana jest również 
na podstawie kąta nachylenia, zatem im wartość współczynnika przy zmiennych jest wyższa, tym współ-
czynnik determinacji odnotowuje wyższą wielkość.

19 Przy p wynoszącym 0,8364
20 APE = 100 × abs((X3 – wartości modelu)/X3)
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transformacji szereg poddano identyfikacji trendu, który również został oszacowany jako 
wielomian trzeciego stopnia o następującej postaci21: 

T(X3-II) = –0,571487 – 0,155612 × t + 0,024677 × t2 – 0,000973 × t3

Dla szeregu zmiennej X3 odnotowano wahania sezonowe, jednak nie były one aż tak 
znaczące jak w modelu X3-I. Dokonano również analizy autokorelacji reszt przy założo-
nym opóźnieniu R(-4)22. Średni błąd absolutny modelu APE23 wynosił 10,48%, zatem model 
ten mylił się z niższym prawdopodobieństwem w porównaniu do modeli  X3-I. Na pod-
stawie uzyskanych wyników, wnioski są tożsame z modelem X3-I z uwagi na prognozę 
spadku poziomu finansowania działalności inwestycyjnej. Wyniki modelu dla zmiennej X3 
obarczone są wysokim średnim błędem absolutnym, co wynika z przeprowadzonej analizy 
bazującej jedynie na okresie czteroletnim. Uniemożliwia to uwzględnienie długookresowe-
go cyklu inwestycyjnego występującego zarówno w przedsiębiorstwach jak i w gospodar-
stwach rolniczych.

Podsumowanie

W opracowaniu określono sytuację finansową mikroprzedsiębiorstw rolniczych na 
podstawie danych ex post z rachunku przepływów pieniężnych z zakresu finansowania. Na 
podstawie przeprowadzonych badań i prognozy sformułowano następujące wnioski:

1. Gospodarstwa o najwyższym zadłużeniu ponosiły najwyższe wydatki na inwe-
stycje, z uwagi na zaangażowanie dodatkowego kapitału. Jednostki w badanych 
latach odnotowały znaczący wzrost udziału zewnętrznych źródeł finansowania, 
natomiast największy przyrost wskaźnika zależności od zewnętrznych źródeł fi-
nansowania odnotowały mikroprzedsiębiorstwa utrzymujące w badanej grupie 
najwyższy poziom zobowiązań.

2. Najlepszą prognozę uzyskano przy analizie szeregu czasowego dla wskaźnika po-
krycia wydatków operacyjnych. Średni błąd absolutny kształtował się na poziomie 
5% i był najniższy spośród pozostałych oszacowanych modeli. Prognoza spadku 
udziału zewnętrznych źródeł finansowania oraz wskaźnika finansowania dzia-
łalności inwestycyjnej może świadczyć o pewnym cyklu inwestycyjnym gospo-
darstwa rolniczych. Wyniki oszacowanych modeli bazują również na wielomianie 
trzeciego stopnia, który nadał tym wielkościom trend malejący w prognozie dla 
kolejnych czterech kwartałów.

21 Do modelu dane zmienne weszły z następującym prawdopodobieństwem: t dla p = 0,0491, t2 z p = 
0,0277 oraz t3 z p = 0,0254. Skorygowany R^2 wynosił 51,98%.

22 Przy p wynoszącym 0,8364.
23 APE = 100 × abs((X3 – wartości modelu)/X3).
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THE ASSESSMENT OF MICRO AGRICULTURE ENTERPRISES 
IN ASPECT OF THE CASH FLOW

Summary

The elaboration presents the possible assessment of the financial situation of the micro agri-
culture holdings participating in FADN Agriculture Accountancy in aspect f their cash flow volume. 
holdings. The research covers years 2004–2007 and was conducted in Mazowsze and Podlasie re-
gion. 
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PROBLEMY DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UJAWNIANIA 
WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

– PRZYKŁAD FIRM SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Wprowadzenie 

Zmiany zachodzące we wnętrzu przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu, będące wy-
nikiem szybkiego postępu technologicznego, informatycznego oraz procesów globalizacji 
sprawiają, iż rośnie znaczenie decyzyjne generowanych przez nie informacji. Podstawo-
wym źródłem takich informacji, mimo różnych form ich przekazu, jest niewątpliwie spra-
wozdanie finansowe wygenerowane w systemie rachunkowości, jako jego produkt finalny. 
Wyraża ono raportowanie określonych aspektów działalności gospodarczej danego pod-
miotu, stanowiąc podstawę pomiaru i oceny ich potencjału wewnętrznego oraz wyników 
działalności. 

Podejmowanie właściwych i optymalnych decyzji ekonomicznych i dokonywanie 
racjonalnych wyborów przez interesariuszy, na podstawie generowanych przez jednostki 
gospodarcze informacji ekonomicznych, wymaga ich dostosowania do potrzeb organizacji 
i jej otoczenia pod względem treści, czasu i stopnia szczegółowości1. 

Szczególnego znaczenia w obecnych warunkach nabierają informacje na temat gene-
ratorów wartości. Należą do nich niematerialne zasoby, które co prawda nie mają fizyczne-
go wymiaru, nie stanowią też substytutu dla innych zasobów, ale przyczyniają się do zwięk-
szania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Wzrost ich znaczenia w kreowaniu 
wartości przedsiębiorstw, stawia przed sprawozdawczością finansową nowe wymagania. 
Dotyczy to przede wszystkim możliwości ujmowania zasobów niematerialnych w sprawo-
zdawczości firm, w celu pełnego odzwierciedlenia ich wartości i wyników finansowych.

W powyższym kontekście istotnego znaczenia nabiera problematyka użyteczności 
informacji generowanych przez sprawozdawczość finansową firm opierających swoją dzia-
łalność w dużej mierze na zasobach niematerialnych. Problem ten dotyczy między innymi 
sprawozdawczości firm sektora farmaceutycznego, w których wycena i wyniki finansowe 

1 P.J. Liang: Recognition: An information Content Perspective. „Accounting Horizons” 2001, Vol. 15, 
nr 3, s. 223. 
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w znacznym stopniu zależą od przyjętej w firmie strategii w zakresie pozyskiwania zaso-
bów niematerialnych.

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki użyteczności decyzyjnej informacji 
wypływających ze sprawozdań finansowych firm sektora farmaceutycznego, w kontekście 
obowiązujących rozwiązań w zakresie możliwości ujawnień wartości niematerialnych. Re-
alizacja tak sformułowanego celu wymaga przeanalizowania tego zagadnienia w następu-
jących obszarach. Pierwszy dotyczy możliwość ujawnień ponoszonych nakładów na zasoby 
niematerialne według obowiązujących na dzień dzisiejszy uregulowań w MSR/MSSF. Dru-
gi wpływu strategii pozyskiwania wartości niematerialnych na wartość i wyniki finansowe 
firm sektora farmaceutycznego.

Możliwości ujawnień wartości niematerialnych według MSR/MSSF

Zasoby niematerialne odgrywając coraz większą rolę w działalności podmiotów go-
spodarczych, wpływają na ich wartość. Stają się one przedmiotem coraz większego zainte-
resowania interesariuszy przedsiębiorstwa, którzy oczekują wiarygodnych informacji o ich 
poziomie i sposobie wykorzystania. Determinuje to konieczność przekazywania informacji 
o wartościach niematerialnych, zarówno tych nabytych z zewnątrz, jak i też wytworzonych 
we własnym zakresie w trakcie prowadzonej działalności.    

Jednak niematerialne generatory wartości, stanowią na dzień dzisiejszy najtrudniejszy 
element do zdefiniowania w ramach aktualnego systemu rachunkowości przedsiębiorstw2. 
Według aktualnie obowiązujących rozwiązań zawartych w MSR/MSSF, próbuje się je uj-
mować pod kategorią wartości niematerialne.  

Wartości niematerialne stanowią możliwy do zidentyfikowania, niepieniężny skład-
nik aktywów, nie posiadający postaci fizycznej. Są one efektem ponoszonych wydatków lub 
zaciągniętych zobowiązań na nabycie, rozwój, utrzymanie i doskonalenie zasobów niema-
terialnych przez podmiot gospodarczy3. 

Przyjęcie tak szerokiego rozumienia wartości niematerialnych, odnosi się do niema-
terialnych zasobów przedsiębiorstwa, tj. wiedza naukowa lub techniczna, projektowanie 
i wdrażanie nowych procesów lub systemów, licencje, własność intelektualna, znajomość 
rynku oraz znaki towarowe (łącznie z markami firmowymi i tytułami wydawniczymi), 
programy komputerowe, prace badawczo-rozwojowe, patenty, prawa autorskie, filmy ki-
nowe, wykazy odbiorców, prawa obsługi hipotecznej, relacje z odbiorcami lub dostawca-
mi, lojalność odbiorców,  udział w rynku, prawa marketingowe. W praktyce jednak, które 

2 Problem ten dotyczy nie tylko rachunkowości, ale też innych obszarów, tj. zarządzanie, ekonomia, czy 
finanse. Do dnia dzisiejszego nie wypracowano jednej uniwersalnej definicji, co powoduje, że ta niemate-
rialna część przedsiębiorstwa określana jest różnymi terminami, tj. kapitał intelektualny, aktywa niema-
terialne, wartości niematerialne, aktywa niewidzialne. Utrudnia to zarówno identyfikację poszczególnych 
niematerialnych zasobów, ale też ich pomiar oraz wycenę. 

3 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007. T. I. SKwP, IASB, Warsza-
wa–Londyn 2007, s. 1166–1167.
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z nich znajdą swoje odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej jednostki, zależy od 
możliwości spełnienia przez nie określonych warunków. 

Standardy rachunkowości stawiają na dzień dzisiejszy bardzo rygorystyczne wyma-
gania odnośnie spełnienia przez zasoby definicji aktywów oraz dodatkowe wymagania  
samym wartościom niematerialnym. Te warunki, to możliwość: identyfikacji (wyodrębnie-
nia), sprawowanie kontroli, osiągnięcia przez nie przyszłych korzyści ekonomicznych, wia-
rygodnego określenia wartości. Znaczna część zasobów wykorzystywanych przez przed-
siębiorstwa nie spełnia tych wymogów klasyfikowania, co powoduje że ponoszone nakłady 
na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie są ujmowane w ciężar kosztów, co 
może wpłynąć na znaczne zniekształcenie wyniku finansowego. Te które spełniają założo-
ne przepisami kryteria, ujmowane są w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.       

Z punktu widzenia możliwości aktywowania nakładów ponoszonych na zasoby nie-
materialne, istotne znaczenie ma sposób ich pozyskania, który można sprowadzić do trzech 
zasadniczych obszarów:

– nabycie z zewnątrz od osoby trzeciej,
– wytworzenie we własnym zakresie,
– połączenie jednostek.
Największe ograniczenia w możliwości aktywowania, występują w sytuacji wytwo-

rzenia niematerialnych zasobów we własnym zakresie4, np. w procesie prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych.  W celu prawidłowej oceny, czy wytworzony przez daną jednostkę 
składnik wartości niematerialnych spełnia kryteria dotyczące jego kapitalizowania, cały 
proces powstawania aktywów dzielony jest na dwa odrębne etapy: prace badawcze oraz 
prace rozwojowe5. 

Prace badawcze stanowią nowatorskie i zaplanowane poszukiwanie rozwiązań pod-
jęte z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Z kolei 
prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub osiągnięć innej 
wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych 

4 Podstawową trudnością jest przede wszystkim stwierdzenie czy w ogóle mamy do czynienia z niema-
terialnym składnikiem majątkowym, który może być zaliczony do aktywów jednostki. Wątpliwości budzi 
z jednej strony możliwość wiarygodnego określenia zdolności tych zasobów do przynoszenia korzyści 
ekonomicznych, a z drugiej strony możliwość wiarygodnego wyodrębnienia kosztów takiego zasobu. 

5 Prace badawcze, to działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy; poszukiwanie, ocena, i końco-
wa selekcja sposobów wykorzystania prac badawczych lub innej wiedzy; poszukiwanie alternatywnych 
produktów, procesów, systemów, usług, materiałów, urządzeń; formułowanie projektowanie, ocena i koń-
cowa selekcja nowych lub udoskonalonych produktów, procesów, systemów, usług, materiałów, urządzeń. 
Prace rozwojowe, to projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed 
wdrożeniem do produkcji lub użytkowania); projektowanie narzędzi, przyrządów, form i matryc z wyko-
rzystaniem nowych technologii; projektowanie, wykonanie i działalność linii próbnej, której wielkość nie 
umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż; projektowanie, 
wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych produktów, proce-
sów, systemów, usług, materiałów, urządzeń [Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finanso-
wej..., s. 1179–1180].
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materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które 
ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem6. 

Aktywowaniu w bilansie mogą podlegać koszty prac rozwojowych7 i to pod warun-
kiem wystąpienia okoliczności wskazanych w standardzie, jak i też szczegółowych wy-
mogów, które rozwijają ogólne kryteria ujmowania wartości niematerialnych8. Natomiast 
firmy nie mają w ogóle możliwości aktywowania prowadzonych prac badawczych. Argu-
mentowane jest tym, że prace badawcze, zmierzające do pozyskiwania nowej wiedzy, na 
ogół nie gwarantują osiągnięcia pozytywnych wyników. Bardzo często ich ostateczny re-
zultat nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania. Dlatego też aktywowanie kosztów 
ponoszonych w  ramach takiej działalności byłoby sprzeczne z zasadą ostrożności oraz 
ogólną definicją aktywów, w której jednym z warunków aktywowania jest konieczność 
wykazania, że przyniosą one w przyszłości określone korzyści ekonomiczne. 

Przyjęte na dzień dzisiejsze rozwiązania powodują, że rachunkowość kosztów badaw-
czo-rozwojowych oparta jest na zasadzie kosztu historycznego i nie jest w stanie wygenero-
wać informacji na temat wzrostu wartości produktów w trakcie prowadzonych prac. 

Wpływ strategii pozyskiwania wartości niematerialnych na wartość 
i wyniki finansowe firm sektora farmaceutycznego

Z punktu widzenia przedstawionych uregulowań istotny wpływ na generowane przez 
sprawozdania finansowe informacje, ma przyjęta przez firmę strategia pozyskiwania war-
tości niematerialnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm farmaceutycznych, 
w których wartość i wyniki finansowe zdeterminowane są w dużym stopniu wartością le-
ków oraz potencjałem portfela opracowywanych produktów. Wartość leków w obrocie oraz 
leków w trakcie opracowywania (prac rozwojowych) zależy od tego w jaki sposób pozyska-
no wartości niematerialne stanowiące podstawę ich wytworzenia: 

– nabycie patentu od osoby trzeciej; 
– prowadzenie we własnym zakresie lub we współpracy z inną jednostką prac ba-

dawczo-rozwojowych;
– przejęcie spółki, która posiada prawa do produktów leczniczych. 
Nabyte od osób trzecich patenty, ujmuje się w sprawozdaniu finansowym jako war-

tości niematerialne, w wartości godziwej odpowiadającej im własności intelektualnej sko-
rygowanej o odpisy amortyzacyjne9 oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty ich wartości. 

6 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ..., s. 1165.
7 W ich wyniku powstaje bowiem składnik aktywów możliwy do identyfikacji i wyceny.
8 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej..., s. 1179–1180. 
9 Międzynarodowe standardy nie precyzują okresu ani metody amortyzacji. Stwierdzają jedynie, że 

okres amortyzacji powinien być równy okresowi ich wykorzystania, a wybrana metoda amortyzacji po-
winna odzwierciedlać relacje między skonsumowanymi w danym roku obrotowym korzyściami ekono-
micznymi a wszystkimi korzyściami, jakie przedsiębiorstwo zamierza uzyskać z aktywów. W sytuacji 
gdy nie istnieje żadne dające się przewidzieć ograniczenie generowania wpływów pieniężnych, wówczas 
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Wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych wpływa na ich wartość bilansową 
oraz jako element kosztowy stopniowo (przez okres ich użytkowania) na wynik finansowy. 
Istotny wpływ na wartość i wyniki finansowe firm sektora farmaceutycznego ma również 
utrata wartości składników niematerialnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozio-
mie dokonywanych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów10. Jest to skutkiem m.in. 
dużej konkurencji ze strony produktów niezastrzeżonych, kształtowania cen, refundacji 
kosztów. Odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej skutków wpływu konkurencji 
ze strony produktów niezastrzeżonych oraz sposób przypisywania możliwej do utrzymania 
wartości produktom leczniczym o właściwej sobie wartości „markowej”, niewątpliwie pod-
wyższa ich jakość użytkową. 

W podobny sposób ujmowane są produkty lecznicze i realizowane projekty badaw-
czo-rozwojowe (według wartości godziwej ustalonej na dzień przejęcia), które wynikają 
z przejęcia innej jednostki. Natomiast inaczej wygląda kwestia możliwości ujmowania 
w sprawozdawczości finansowej nakładów ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe 
prowadzone we własnym zakresie lub we współpracy z inną jednostką. Aktywowaniu we-
dług przyjętych w MSR/MSSF uregulowań nie podlegają w ogóle nakłady na prace badaw-
cze. Obciążają one koszty bieżącego okresu, co wpływa na obniżenie wyniku finansowego.

Kryteria kapitalizacji nak adów na warto ci niematerialne 

mo liwo  sfinalizowania prac (warto ci niematerialnych) z technicznego punktu 
widzenia, tak, aby sta y si  gotowe do u ytkowania 

zamiar uko czenia prac nad sk adnikiem warto ci niematerialnych  
oraz jego u ytkowania lub sprzeda

zdolno  do u ytkowania lub sprzeda y sk adnika warto ci niematerialnych

sk adnik przyniesie prawdopodobne przysz e korzy ci lub mo na wykaza  istnienie rynku 
na t  warto  albo jej u yteczno , je eli b dzie wykorzystywana  do w asnych celów

dost pno  odpowiednich rodków technicznych, finansowych i innych, s u cych
uko czeniu prac rozwojowych oraz u ytkowaniu lub sprzeda y danej warto ci

mo liwo  wiarygodnego pomiaru (wyceny) nak adów poniesionych  
w czasie prac rozwojowych na warto  niematerialn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rys. 1.  Kryteria aktywowania wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej...

jednostka nie limituje okresu użytkowania składnika aktywów i nie dokonuje od nich odpisów amortyza-
cyjnych. Podlegają one corocznemu testowi na utratę wartości. 

10 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości obciążają koszty w okresie ich dokonywania, co znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat.
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Natomiast nakłady ponoszone na wewnętrzne (własne) prace rozwojowe, firmy mogą kapi-
talizować jako wartości niematerialne, po spełnieniu określonych warunków (rys. 1).

Ustalenie momentu ujęcia jako składnika wartości niematerialnych ponoszonych na-
kładów na prace rozwojowe, musi być poprzedzone przeprowadzeniem oceny możliwo-
ści realizacji powyższych kryteriów. Spełnienie większości kryteriów jest uwarunkowane 
specyfiką działalności sektora farmaceutycznego, co wymaga szczegółowej oceny faktów 
i okoliczności dotyczących konkretnego projektu realizowanego przez firmę farmaceutycz-
ną.

W przypadku firm farmaceutycznych najczęściej za podstawę spełnienia tych kry-
teriów można uznać moment złożenia przez jednostkę wniosku o rejestrację do organu re-
jestracyjnego. Przyjmuje się, że jest to najbardziej oczywisty punkt w czasie, w którym 
można wykazać wykonalność ukończenia wartości niematerialnej z technicznego punktu 
widzenia. Złożenie wniosku o rejestrację z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że lek 
będzie możliwy do stosowania. Jednak żeby złożenie wniosku o rejestrację, czy sama reje-
stracja wystarczyły do uznania tej możliwości za oczywistą, wymaga podjęcia określonych 
działań potwierdzających jej prawdopodobieństwo (np. podjęcie decyzji o rozpoczęciu pro-
dukcji lub kampanii marketingowej). Istnieje też możliwość aktywowania nakładów przed 
złożeniem wniosku o rejestrację, w sytuacji gdy inne jednostki są aktywnie zainteresowane 
zakupem danej substancji lub też firma dysponuje analizami rynkowymi, pokazującymi 
możliwości sprzedaży leku po jego realizacji. Ocena potencjalnego rynku, dokonywana 
powinna być na różnych etapach prac rozwojowych, z punktu widzenia ich dalszej zasad-
ności11. 

Firmy farmaceutyczne mogą więc ponoszone nakłady na prowadzenie własnych prac 
rozwojowych, kapitalizować jako wartości niematerialne, w sytuacji gdy istnieje wysoki 
stopień prawdopodobieństwa dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych będących ich 
wynikiem. Natomiast koszty prac badawczych i podstawowych prac rozwojowych muszą 
odpisywać w koszty w miarę postępujących prac, obciążając tym samym wynik finansowy. 
W efekcie ponoszone przez firmy farmaceutyczne nakłady na wytworzone we własnym 
zakresie zasoby niematerialne, stanowią tzw. element „ukrytych” wartości niematerialnych 
i nie podlegają  wycenie oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym, jako składnik ak-
tywów.

Podsumowanie

Wartości niematerialne odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu wartości produk-
tów a w efekcie i wartości firm. Jednak tylko część ponoszonych nakładów na zasoby niema-
terialne może być aktywowana i wykazywana w sprawozdaniu finansowym jako składnik 
wartości niematerialnych. Stanowią one tzw. jawny element kształtowania wartości przed-

11 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przemysł farmaceutyczny 
– problemy i proponowane rozwiązania. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com).
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siębiorstwa. Pozostałe nakłady związane przede wszystkim z wygenerowanymi wewnętrz-
nie zasobami niematerialnymi odnoszone są w ciężar kosztów w momencie ich ponoszenia 
i obciążają wynik finansowy danego okresu. Przyjęte rozwiązania powodują, iż ponoszone 
nakłady na prace badawczo-rozwojowe, które przyczyniają się do generowanie nowej wie-
dzy oraz  bezpośrednio wpływają na rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników 
badań w postaci innowacji, stanowią na dzień dzisiejszy ukryty potencjał jednostki.

W powyższym kontekście istotnego znaczenia nabiera problematyka użyteczności 
decyzyjnej informacji generowanych przez sprawozdawczość finansową, w zakresie możli-
wości oceny wartości i wyników finansowych firm opierających swoją działalność w dużej 
mierze na zasobach niematerialnych. Dotyczy to między innymi sprawozdawczości firm 
sektora farmaceutycznego, których wycena i wyniki finansowe, w znacznym stopniu zde-
terminowane są wartością leków oraz potencjałem portfela opracowywanych produktów.

Firmy farmaceutyczne nabywające niematerialne zasoby (np. patenty na produkcję 
leków) w transakcjach zewnętrznych, ujawniają „pełniejszy” obraz majątku i również wy-
kazują lepsze krótkookresowe wyniki finansowe niż firmy wytwarzające te same zasoby 
we własnym zakresie. W przypadku tych drugich ograniczone  możliwości kapitalizowania 
wytworzonych we własnym zakresie wartości niematerialnych, mają wpływ nie tylko na 
obniżenie wartości bilansowej firmy, ale też na poziom wyniku finansowego, który bardzo 
często zmniejsza się na skutek bezpośredniego ujmowania w kosztach nakładów na wytwo-
rzenie zasobów niematerialnych. Dlatego też, podejmowanie decyzji na podstawie infor-
macji generowanych przez sprawozdawczość finansową firm farmaceutycznych, wymaga 
przeanalizowania strategii przejęć lub prac rozwojowych dotyczących produktów leczni-
czych. Źródłem takich informacji mogą być: informacja dodatkowa oraz  sprawozdanie 
z działalności zarządu. 
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PROBLEMS CONCERNING POSSIBILITIES TO DISCLOSE INTANGIBLE ASSETS 
IN FINANCIAL REPORTING 

– EXAMPLE OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY COMPANIES

Summary

Financial reporting of companies allows to generate information on components constituting 
future values to limited extent. Financial reporting is not able to express intangible assets in the 
appropriate manner in relation to their real value or present them in a concise and clear form. As 
a result, pharmaceutical companies acquiring intangible assets (e.g. patents on producing drugs) in 
outside transactions present “fuller” picture of assets as well as show better short-term profits than 
companies creating such resources on their own.        
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FIŃSKI SYSTEM NAUKI I TECHNOLOGII KLUCZEM 
DO ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Fiński minister handlu i przemysłu, Mauri Pekkarinen podczas uroczystości rozdania 
Europejskich Nagród Przedsiębiorczości (European Enterprise Awards Ceremony)1 stwier-
dził, że wiedza, badania, nowe technologie przyczyniające się do innowacji są kluczowy-
mi elementami nowej ekonomii. Natomiast przedsiębiorczość oraz sprzyjające otoczenie 
dla rozwoju biznesu przyczyniają się do innowacyjności produktów, usług, zwiększania 
liczby przedsiębiorstw i miejsc pracy. Europa potrzebuje bowiem więcej przedsiębior-
czości oraz przedsiębiorstw. Z badań wynika, że w globalizującej się gospodarce kraje, 
które przeznaczają więcej środków na inwestycje w kapitał ludzki, a więc głównie sze-
roko pojętą edukację, są najbardziej konkurencyjne na globalnym rynku2. Premier rządu 
fińskiego, Matti Vanhanen podczas otwarcia centrum innowacji FinNode (the FinNode 
Innovation Centre) w Tokio3 stwierdził: Finlandia jest czasem postrzegana jako „Japonia 
Europy” (Japan of Europe). Stąd celem opracowania jest przybliżenie otoczenia instytu-
cjonalnego sprzyjającego rozwojowi innowacyjności Finlandii, któremu powierza się na 
działalność badawczą rozwojową coraz więcej środków. Omówienie struktury, zadań 
i finansowania poszczególnych instytucji ma pomóc w zrozumieniu fińskiego systemu 
innowacji i czynników wpływających na jego skuteczność. Unia Europejska niezmiennie 
podkreśla znacznie nauki na podstawie best practices, a więc artykuł ten może być cenną 
wskazówką dla innych krajów unijnych, w tym Polski.

Fiński system nauki i technologii

W ostatnich latach Finlandia zajmuje czołowe miejsce w światowych rankingach kon-
kurencyjności. Według najnowszych danych globalnego raportu konkurencyjności (The 
Global Competitiveness Report 2007–2008), Finlandia zajmuje szóste miejsce, wyprze-

1 Speech of Minister Pekkarinen at the Enterprise Awards ceremony, 8.12.2006.
2 Tarja Halonen: Article by President Halonen in the UK daily newspaper The Guardian, 17.10.2007.
3 Prime Minister Matti Vanhanen at the Opening of the FinNode Innovation Centre in Tokyo, Govern-

ment Communications Unit, 9.6.2008.
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dzając miedzy innymi Japonię i Wielką Brytanię w globalnym indeksie konkurencyjności 
(Global Competitiveness Index)4. Pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone. Czynniki, 
które brano pod uwagę przy ostatecznej ocenie konkurencyjności podzielone zostały na 
3 grupy. Do pierwszej (Podstawowe wymagania, Basic requirements) zaliczono instytu-
cje, infrastrukturę, stabilność makroekonomiczną oraz edukację zdrowotną i podstawową. 
Kolejna grupa czynników wpływających na poprawę efektywności (Efficiency enhancers) 
obejmuje edukację wyższą i szkolenia, efektywność rynku dóbr i rynku pracy, sofistykę 
rynku finansowego ( financial market sophistication), gotowość technologiczną oraz roz-
miar rynku. Do trzeciej grupy czynników (Innowacje i sofistyka) zaliczono sofistykę bizne-
su (business sophistication) oraz innowacje. Wszystko to składa się na budowanie spój-
nego otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju innowacyjności. To działanie z kolei nie 
byłoby możliwe bez odpowiednich nakładów finansowych przeznaczonych na badania 
i rozwój (por. rys. 1).
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Rys. 1. Udział wydatków na badania i rozwój w Finlandii w latach 1999–2007 (w %)

Źródło:  Statistics Finland 2007.

Udział nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Finlandii jest wyraźnie 
wyższy od większości krajów Unii Europejskiej.

Natomiast strukturę budżetu państwa na tę sferę działalności wg instytucji przedsta-
wia rysunek 2. W największym stopniu finansowane były Tekes i szkoły wyższe.

Należy podkreślić, że samo wygospodarowanie należytych środków w budżecie nie 
jest równoznaczne z innowacyjnym sukcesem, a może jedynie stanowić jego bazę. Niezbęd-
nym elementem jest stworzenie odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego, które zapewni 
możliwie jak najefektywniejsze wykorzystanie tych funduszy. System fiński przedstawia 
rysunek 3.

4 Na podstawie danych Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum), www.weforum.
org.



299Fiński system nauki i technologii kluczem do rozwoju...

25%

16%

29%

16%

11%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Szko y wy sze Szpitale
uniwersyteckie

Academy of
Finland

TEKES- Centrum
Rozwijania

Technologii
 i Innowacji

Pa stwowe
Instytuty Badawcze

Pozosta e

Rys. 2.  Struktura wydatków z budżetu państwa na działalność badawczo-rozwojową  w podziale na 
instytucje w Finlandii w 2008 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Statistics Finland, 3.10.2008.
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Rys. 3.  Fiński system nauki i technologii

Źródło:  www.research.fi/en/innovaationsystem.

Poniżej przedstawimy misje, cele i sposób wspomagania finansowego przez instytu-
cje związane ściśle z innowacyjną gospodarką.
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Rada ds. Nauki i Technologii
W 2006 roku Rada ds. Nauki i Polityki Technologicznej wydała dokument „Wiedza, 

Technologia, Innowacje”5 dotyczący strategii w trzech tytułowych obszarach na najbliż-
sze lata. Podkreślony został nadrzędny cel stosowania polityki innowacyjnej, jakim jest 
rozwój społeczeństwa. Nauka, edukacja i nowe technologie będą zatem postrzegane przez 
pryzmat sukcesu jeśli przyczynią się do rozwoju całego społeczeństwa. Raport zawiera 
również szczegółowy program rozwoju na lata 2007–2011, zakładający m.in. zwiększenie 
wydatków na badania i rozwój. 

Cele, które mają zostać osiągnięte w najbliższych latach to:
– promocja najlepszych systemów innowacji,
– udoskonalenie „bazy wiedzy” (the knowledge base),
– polepszenie jakości badań.

Tekes – Narodowa Agencja ds. Technologii i Innowacji 
Tekes w całości finansowana jest z budżetu państwa. Wartość przekazywanych 

środków z roku na rok systematycznie rośnie. Promuje ona zwłaszcza innowacyjne i ry-
zykowne przedsięwzięcia. Finansuje przemysłowe projekty badawcze, projekty uniwersyte-
ckie i badania instytutów w postaci grantów a również niskoprocentowych kredytów. Wiel-
kość przyznanych środków zależny od stopnia innowacji i typu projektu. 

Cele, które stawia sobie Tekes to6:
1. Skupienie silnego środowiska naukowców, praktyków (bazy wiedzy i kompetencji) 

dla badań i rozwoju w dziedzinie innowacji, w ramach dwóch podobszarów:
– międzynarodowy charakter działań innowacyjnych,
– sieciowe Centra Strategiczne (Strategic Centres).

2.  Odbudowa przemysłu poprzez:
– młode innowacyjne firmy,
– wzrost liczby  przedsiębiorstw.

3.  Wzrost dobrobytu, w ramach którego zostały wyróżnione:
– zrównoważona gospodarka energetyczna (Sustainable Energy Economics),
– jakość systemu opieki zdrowotnej,
– witalność regionalna (regional vitality).

Główne obszary działań Tekes, stanowiące jednocześnie priorytety w sferze innowa-
cji w Finlandii to7:

– wzorcowe modele w zakresie produkcji i biznesu (products and business models),
– środowisko i energia (environment and energy),
– zdrowie i dobrobyt społeczny (health and well-being),

5 Science, Technology, Innovation, Science and Technology Policy Council of Finland, Helsinki 2006.
6 www.tekes.fi.
7 Ibidem.



301Fiński system nauki i technologii kluczem do rozwoju...

– usługi (services),
– bezpieczeństwo i ochrona (safety and security).
W 2007 roku Narodowa Agencja ds. Technologii i Innowacji Tekes zainwestowała 469 

mln € w badania i projekty rozwojowe przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytucji badaw-
czych8. Znaczna część środków finansowych została przeznaczona na projekty innowacyj-
ne oraz badania i rozwój przedsiębiorstw (284 mln €) a pozostała część na publiczne ba-
dania przeprowadzane przez uniwersytety, politechniki i instytucje badawcze (185 mln €). 
W połączeniu ze środkami z innych źródeł, łączny budżet tych przedsięwzięć przekroczył 
924 mln €. Odpowiednie dane zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1

Przeznaczenie środków przekazanych na B+R przez Tekes w latach 2003–2007 (w %)

Struktura środków 2003 2004 2005 2006 2007

Razem 100 100 100 100 100
Kredyty na B+R dla przedsiębiorstw 10,2 7,6 10,02 14,2 16,6
Pożyczki kapitałowe na B+R dla przedsię-
biorstw 8,7 9,5 5,83 1,3 0

Kredyty na inwestycje w nowe technologie dla 
początkujących przedsiębiorstw 0 0,5 0,93 1,07 0,6

Granty  na B+R dla przedsiębiorstw 39,8 40,3 41,52 41,63 43,3
Środki przeznaczone na badania dla uniwersy-
tetów, politechnik i instytutów badawczych 41,3 42,1 41,7 41,8 39,5

Źródło:  Annual Review 2007, www.tekes.fi.

Największy odsetek środków jest przekazywany na granty dla przedsiębiorstw oraz 
badania prowadzone przez szkoły wyższe i instytuty badawcze. Rośnie na przestrzeni bada-
nego okresu udział środków przeznaczanych na preferencyjne kredyty dla przedsiębiorstw. 
Z dokładniejszych analiz wynika, że Tekes więcej niż połowę środków kieruje na sektor 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w tym 1/5 na mikroprzedsiębiorstwa9.

Akademia Fińska (The Academy of Finland)
Akademia Fińska jest kolejną ważną instytucją wspierającą rozwój innowacji w Fin-

landii. Podlega ona Ministrowi Edukacji, a jej misją jest dokonywanie postępu w badaniach 
naukowych i wdrażaniu ich rezultatów, wspieranie międzynarodowych, naukowych koope-
racji oraz alokacja środków na cele badawcze. 

8 Raport online za rok 2007 (Online Annual Review 2007), http://www.tekes.fi/eng/tekes/annuals/eng-
lish/tilastot/index.html.

9 Statistics Finland and Tekes.
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Bardzo istotną funkcją Academy of Finland jest działalność ekspercka. Instytucja ta 
przeprowadza analizę i ocenę całego systemu badań jak i jego poszczególnych dziedzin. 
Wszystkie te analizy mają ogromny wpływ na ocenę i rozwój różnych typów działalności 
badawczej i jej poszczególnych dziedzin, a również wskazanie na efektywność wydatko-
wanych środków.

Strategia Akademii Fińskiej zakłada, że w 2010 roku będzie ona kluczową instytucją 
w obszarze innowacji i technologii w Finlandii10. Sukces ten wymaga zdolności:

– identyfikacji najbardziej obiecujących i najnowszych technologicznie badań 
i projektów badawczych,

– poprawy jakości badań, ulepszenia procesu wdrażania rezultatów badań jak i lep-
szego wykorzystania potencjału innowacyjnego,

– wsparcia i ułatwienia internacjonalizacji badań.
W 2007 roku Akademia Fińska sfinansowała programy badawcze o łącznej wartości 

17 mln € oraz projekty badawcze o łącznej wartości 104,3 mln €. To właśnie na ten cel zo-
stało przekazane najwięcej środków finansowych, przy czym na badania akademickie (pra-
cowników naukowych) 11%, doktorskie projekty badawcze 13%11. Największy udział środ-
ków Akademii Fińskiej został przeznaczony na badania prowadzone przez uniwersytety 
i szpitale uniwersyteckie. Należy zwrócić uwagę, że Akademia jest odpowiedzialna za na-
rodowe programy dla Centrów Doskonałości (Centres of Excellence), które skupiają bada-
czy z uniwersytetów, instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw.

Sitra – Fiński Fundusz Innowacyjny
Fiński Fundusz Innowacyjny jest niezależnym publicznym funduszem. Jego kluczo-

wymi obszarami działań są:
1) budowanie programów, 
2) udziały w przedsiębiorstwach innowacyjnych  w różnych dziedzinach,
3) tworzenie funduszy dla  przedsiębiorstw (corporate funding).

Ad. 1. Obecnie działalność Sitry skupia się na 5 programach12:
– Health Care Programme (2004–2009),
– Food and Nutrition Programme ERA (2004–2008),
– Energy Programme (2008–2012),
– Growth Programme for the Mechanical Industry (2008–2010).
Dwa ostatnie programy rozpoczęły się na początku 2008 roku. 

Ad. 2. Obecnie Finlandia stawia czoła trzem wyzwaniom: globalizacji, rosnącej konkuren-
cji wśród przedsiębiorstw oraz starzeniu się społeczeństwa. Wymaga to kreatywności i dy-
namicznego działania, by zostać liderem innowacyjnych w tych dziedzinach rozwiązań.

10 Academy of Finland Strategy, Helsinki 2006, s. 12.
11 Annual Report 2007, Academy of Finland, Helsinki.
12 www.sitra.fi/en/programmes.
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Program innowacyjny (Innovation Programme 2004–2006)13 pozwolił zrealizować 
wiele projektów i wzmocnić pozycję wśród najbardziej innowacyjnych gospodarek świata. 
By ją utrzymać należy nie zmniejszać nakładów na badania i rozwój, wykorzystując jedno-
cześnie najlepsze praktyki, ośrodki akademickie i instrumenty finansowe oraz przyciągać 
inwestycje zagraniczne, jak i ekspertów do Finlandii.

W obszarze innowacji w fazie przygotowań pozostają nadal dwa projekty:
– National Foresight Network, 
– Innovation environment in China. 
Na swoją fazę realizacji oczekuje również projekt: „Fund for an award for working life 

development”.
Ad. 3. Do tej pory Sitra dokonywała inwestycji typu venture capital w fińskie przedsię-
biorstwa sektora medycznego i wysokiej technologii zaczynające swoją działalność na 
rynku. W przyszłości planuje natomiast skupić nowe inwestycje typu venture capital 
w obszarach programowych14. W pierwszym etapie, inwestycje będą przeprowadzane w ra-
mach programów: Health Care Programme, Food and Nutrition Programme oraz Environ-
mental Programme. Obecny portfel inwestycyjny funduszu Sitra na łączną kwotę ok. 126 
mln € obejmuje około 60 przedsiębiorstw. Dominują firmy branży medycznej, biotechno-
logicznej i IT. 

Sitra współpracuje również z międzynarodowymi funduszami takimi jak np. Apple 
Tree Ventures II L.P., Global Private Equity II L.P., The Russian Technology Fund L.P., 
European Fund Investment II L.P15. Do tej pory zainwestowała w ponad dwadzieścia fun-
duszy venture capital skoncentrowanych na początkowych etapach rozwoju przedsiębiorstw 
technologicznych (m.in. faza zasiewów, faza startu) w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Dzięki tym przedsięwzięciom, Sitra jest w stanie oszacować trendy rozwojowe w obszarze 
technologii oraz nawiązać biznesowe i finansowe kontakty. To z kolei ma na celu pomóc 
fińskim przedsiębiorstwom w ich ekspansji na międzynarodowe rynki.

Podsumowanie

Rozwój i konkurencyjność współczesnych gospodarek są w dużym stopniu uzależ-
niona od ich zdolności do innowacyjności. Obecnie przedsiębiorstwa muszą uznać priorytet 
innowacyjności dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a nawet utrzymania się na rynku. 
Dynamizm postępu technologicznego jest tak ogromny, że przedsiębiorstwa nie reagujące 
na te zmiany, pozostaną daleko w tyle za przedsiębiorstwami innowacyjnymi. Uznanie ko-
nieczności innowacyjności przez przedsiębiorstwa przejawia się zwiększeniem ich współ-
pracy z partnerami zewnętrznymi (uniwersytetami, centrami badań, parkami naukowymi 
itd.) oraz promowaniem wiedzy, kreatywności i przedsiębiorczości. Z kolei poszczególne 

13 Na podstawie danych www.sitra.fi.
14 Szczegóły na http://www.sitra.fi/en/Programmes/programmes.htm.
15 Więcej na www.sitra.fi/en/Corporate+funding/funds/international/international.htm.
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kraje uznając znaczenie innowacyjności dla rozwoju ich gospodarek przedstawiają progra-
my wspierające innowacyjność  przede wszystkim w ramach funduszy strukturalnych. 

By możliwy był rozwój innowacji w Polsce powinno się przede wszystkim korzystać 
z rozwiązań w zakresie wspierania innowacyjności innych krajów, a w szczególności brać 
przykład z tych, które odnoszą sukcesy na polu innowacji. Bez wątpienia nie należy kopio-
wać rozwiązań, ale uwzględniać realia naszej gospodarki. Niezwykle pomocne powinny 
okazać się doświadczenia Finlandii.

THE FINNISH SCIENCE AND TECHNOLOGY SYSTEM 
AS A KEY TO DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE COMPANIES

Summary

The article discusses institutional and financial solutions related to innovativeness in the Fin-
nish economy. The presentation is based on the Finnish science and technology system that placed 
Finland among the first ten of the most innovative countries.

Translated by Janusz Kwitecki
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ZNACZENIE KAPITAŁU PRACUJĄCEGO 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH POLSKICH

Wprowadzenie

Problem zarządzania kapitałem obrotowym wpisany jest w działalność operacyjną 
przedsiębiorstwa. Każda firma na bieżąco dokonuje bowiem zakupów materiałów i surow-
ców niezbędnych do produkcji, sprzedaży wyrobów gotowych, reguluje zobowiązania czy 
ściąga należności. Decyzje te dotyczą właśnie gospodarowania kapitałem obrotowym. 

Im bardziej decyzje te będą oparte na rachunku efektywności, tym większe będą ko-
rzyści, a mniejsze koszty związane z tym kapitałem. Niski poziom kapitału obrotowego 
stanowi zagrożenie utraty płynności, zbyt wysoki zaś może powodować powstanie nieuza-
sadnionych kosztów pozyskania kapitału finansującego część majątku obrotowego bądź 
kosztów utraconych możliwości w przypadku finansowania tego majątku kapitałem włas-
nym1.

Celem artykułu jest określenie istoty kapitału pracującego pod kątem metod wyzna-
czania i roli tego kapitału w przedsiębiorstwie. Przedstawiono również wartość i strukturę 
aktywów obrotowych oraz poziom kapitału pracującego w przedsiębiorstwach polskich. 

Istota kapitału pracującego 

Kapitał obrotowy netto jest częścią kapitału obrotowego brutto i obejmuje tę część 
kapitału stałego przedsiębiorstwa, która finansuje aktywa obrotowe. Inaczej określany jest 
jako kapitał pracujący. Jest więc cząstką kapitałów długoterminowych firmy (własnych 
i obcych), które przyjęły swą materialną postać w aktywach obrotowych. Kapitał obroto-
wy netto jest zatem uzależniony nie tylko od poziomu wybranych składników aktywów 
przedsiębiorstwa, ale także od struktury jego pasywów. Kategoria ta syntetyzuje zarówno 
informacje dotyczące aktywów, jak i pasywów przedsiębiorstwa. Pojemność informacyjną 

1 S. Franek, J. Iwin, A. Jóźwiak, Z. Niedzielski, N. Skorupa: Wybrane zagadnienia z finansów przedsię-
biorstw. Wydawnictwo Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 55.
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kategorii kapitału obrotowego netto można dokładniej poznać, analizując sposoby jej wy-
znaczania2. 

Istnieją dwa podejścia do wyznaczenia kapitału obrotowego netto:
– podejście kapitałowe,
– podejście majątkowe.
W ujęciu kapitałowym wartość kapitału obrotowego netto odpowiada różnicy kapitału 

stałego i aktywów trwałych. Przyjmuje się, że kapitał stały przedsiębiorstwa to suma jego 
kapitałów własnych, zobowiązań długoterminowych, rezerw na zobowiązania i długoter-
minowych rozliczeń międzyokresowych. W takim podejściu kapitał obrotowy netto to ta 
część kapitałów stałych, która nie finansuje aktywów trwałych, a więc przeznaczona jest 
do finansowania aktywów obrotowych. 

Z kolei kapitał obrotowy netto w podejściu majątkowym wyznacza się jako różni-
cę między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi. Przy czym zobowiąza-
nia bieżące obejmują zobowiązania krótkoterminowe i inne rozliczenia międzyokresowe. 
Na podstawie tej formuły kapitał obrotowy netto można określić jako nadwyżkę aktywów 
obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi, czyli jako tę część aktywów obrotowych, któ-
ra nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi.

Oczywiście obie formuły obliczeniowe są ze sobą równoważne. 
Ideę wyznaczania kapitału obrotowego netto obiema metodami ilustruje rysunek 1.

       BILANS

   AKTYWA TRWA E   KAPITA  W ASNY
               I
   ZO BO WI ZANIA
D UGO TERMINO WE

KAPITA
PRACUJ CY

AKTYWA O BRO TO WE    ZO BO WI ZANIA 
KRÓ TKO TERMINO WE

Rys. 1. 

Źródło:  www.FinDirect.pl.

Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie można uznać za czynnik podnoszący poziom 
bezpieczeństwa działalności. Stanowi pewnego rodzaju gwarancję terminowego regulowa-

2 J. Iwin-Garzyńska: Kapitał pracujący – ucieleśnienie kapitału stałego. W: Współczesne finanse. Stan 
i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Kołosowska. Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 467.
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nia zobowiązań. Wpływa na zwiększanie zdolności firmy do dostosowywania się do zmie-
niającego się poziomu sprzedaży. 

Kapitał obrotowy zmienia się nieustannie wraz ze zmianą stanu poszczególnych 
składników aktywów bieżących, znajdujących się w ciągłym ruchu i przyjmujących prze-
miennie formę rzeczową i pieniężną. Od prędkości tego ruchu, a w konsekwencji również 
ruchu kapitału obrotowego, zależy kwota środków niezbędnych do finansowania bieżącej 
działalności3. Istotnym problemem z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym jest fakt, 
iż kapitał w przedsiębiorstwie jest ograniczony, a powiększanie jego wartości wiąże się 
z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Kierownictwo przedsiębiorstw powinno kształtować 
taką wielkość i strukturę aktywów obrotowych, aby można było je sfinansować, minimali-
zując koszt ich pozyskania4. 

Aktywa obrotowe w przedsiębiorstwach polskich

Przez zarządzanie kapitałem obrotowym rozumie się całokształt działań z zakresu 
zarządzania aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi, tzn. przede wszystkim środkami 
pieniężnymi, należnościami, zapasami, papierami wartościowymi o charakterze lokat krót-
koterminowych i zobowiązaniami krótkoterminowymi5. Ustalenie pożądanych rozmiarów 
i struktury aktywów bieżących jest jednym z elementów, stanowiącym o skuteczności ta-
kiego zarządzania. W sposób bezpośredni poszczególne elementy tych aktywów wpływają 
na poziom kapitału obrotowego netto. Warto więc przeanalizować wolumen i strukturę ak-
tywów obrotowych w przedsiębiorstwach w Polsce. 

Tabela 1

Wartość i struktura aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach w Polsce 

Wyszczególnienie
2005 2006 2007 I–VI 2008

w mln zł
1 2 3 4 5

Aktywa ogółem (Aog) 1 052 721,8 1 159 408,2 1 357 362,1 1 456 500,7
Aktywa obrotowe (Ao) 396 349,1 458 836,2 529 221,6 571 965,5
Zapasy (Z) 105 247,3 119 981,9 147 608,2 162 182,2
Należności krótkoterminowe (Nk) 188 769,0 213 793,8 242 111,3 266 042,2
Inwestycje krótkoterminowe (Ik) 92 055,3 113 724,3 125 559,6 126 739,1

3 System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 802.

4 J. Franc-Dąbrowska: Strategie kapitału obrotowego a efektywność przedsiębiorstw rolniczych. 
W: Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2006, s. 257.

5 J. Gajdka, E. Walińska: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. T. 2. Fundacja Rozwoju Rachun-
kowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 459.
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1 2 3 4 5

Struktura aktywów obrotowych (w %)
Ao / Aog 37,6 39,6 39,0 39,3
Z / Ao 26,6 26,1 27,9 28,4
Nk / Ao 47,6 46,6 45,7 46,5
Ik / Ao 23,2 24,8 23,7 22,2
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej w przedsiębiorstwach polskich 
w analizowanych latach wyniósł prawie 40%. Wszystkie składniki aktywów bieżących 
charakteryzowały się tendencją rosnącą. Największą wartość osiągnęły należności krótko-
terminowe, najmniejszą – inwestycje krótkoterminowe. Udział tych należności w aktywach 
obrotowych z roku na rok wykazywał jednak tendencję spadkową. Pewnym odchyleniem 
może być rok 2008 (udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wzrósł 
w porównaniu z rokiem 2007 o 0,8 p.p.), ale poziom aktywów obejmuje tylko pierwsze pół-
rocze. Systematycznie rósł natomiast udział zapasów w aktywach obrotowych.

Utrzymując składniki aktywów obrotowych na danym poziomie przedsiębiorstwo 
winno liczyć się z odpowiednimi konsekwencjami. Szeroko rozumiane inwestycje krótko-
terminowe (zasoby gotówkowe) są niezbędne do spłaty kredytów i pożyczek, regulowania 
należności czy wypłaty wynagrodzeń. Zabezpieczają również w wypadku nieprzewidzia-
nych trudności płatniczych, związanych przykładowo z mniejszymi niż planowane wpły-
wami ze sprzedaży. Przedsiębiorstwo może również celowo utrzymywać wyższy poziom 
inwestycji krótkoterminowych ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu bankowego, 
możliwe przy posiadaniu wymaganych przez bank środków własnych. Poziom zasobów 
gotówkowych w przedsiębiorstwie nie może być jednak zbyt wysoki. Zapewnia płynność, 
z drugiej strony ogranicza osiągnięcie wyższych zysków przy zaangażowaniu tych środ-
ków w procesy gospodarcze i inne inwestycje. 

Występujące w każdym przedsiębiorstwie należności krótkoterminowe są efektem 
udzielonych odbiorcom kredytów. Stosowanie odroczonych terminów zapłaty za produk-
ty i usługi może zachęcać i przyciągać odbiorców, wpływając na wzrost sprzedaży oraz 
pozwala budować w przyszłości trwałe stosunki współpracy. Zarządzając należnościami 
krótkoterminowymi trzeba powziąć pewne środki ostrożnościowe. Ważne jest zgromadze-
nie podstawowych informacji o potencjalnym kredytobiorcy dotyczących solidności regu-
lowania przez niego płatności. 

Efektywne gospodarowanie zapasami z kolei to dążenie do minimalizacji kosztów 
związanych z ich utrzymaniem przy zapewnieniu ciągłości produkcji i odpowiedniego po-
ziomu sprzedaży oraz płynności bieżącej. Utrzymywane w przedsiębiorstwie zapasy w po-
staci surowców, materiałów, półfabrykatów, wyrobów, towarów warunkują ciągłość w re-
alizacji zamówień odbiorców. Stanowiąc najmniej płynny składnik aktywów obrotowych 
ich utrzymanie wiąże się z kosztami (m.in. magazynowania, ubezpieczenia) oraz pewnymi 
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stratami (zapasy nieprzydatnych materiałów, ilość wyrobów czy towarów przekraczająca 
możliwości zbytu przy cenie rynkowej niższej niż koszt własny). Bez prognozy wpływów 
ze sprzedaży przy wysokim poziomie takich zapasów, finansowanych w większości kapita-
łami obcymi, może dojść do utraty zdolności regulowania zobowiązań. 

Trudno więc określić, jakie poziomy poszczególnych elementów aktywów bieżących 
będą prawidłowe dla efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest 
ich bieżące monitorowanie oraz ocena ich wpływu na rytmiczność produkcji i sprzedaży. 

Majątek obrotowy przedsiębiorstwa wykorzystywany jest również w analizie efek-
tywności gospodarowania kapitałem obrotowym z wykorzystaniem tzw. cyklu kapitału ob-
rotowego (zwanego też cyklem „od gotówki do gotówki”). Cechą charakterystyczną skład-
ników kapitału obrotowego jest to, że podlegają one ciągłej rotacji, a więc ich postać ulega 
całkowitemu przeistaczaniu. Gotówka wydawana jest na nabycie materiałów i surowców, 
które w wyniku procesu produkcyjnego przetwarzane są na produkty gotowe. W wyniku 
sprzedaży produktów przedsiębiorstwo uzyskuje należności, które w momencie wpływu 
zamieniane są na gotówkę. Cykl kapitału obrotowego jest więc okresem, jaki upływa od 
momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup materiałów i surowców do momen-
tu otrzymania należności za sprzedane produkty i usługi6.

Kapitał pracujący w przedsiębiorstwach polskich

Kapitał obrotowy netto uzależniony jest nie tylko od poziomu aktywów bieżących, ale 
także od struktury pasywów przedsiębiorstwa.  

Wykorzystując kapitał własny oraz kredyty długoterminowe przedsiębiorstwo zwięk-
sza swą płynność finansową, poprzez zmniejszanie wielkości zobowiązań niezbędnych do 
uregulowania w krótkim czasie. Zmniejsza się jednocześnie zyskowność firmy ze względu 
na wyższy koszt odsetek płaconych od takich kredytów. Z kolei finansowanie działalności 
przy pomocy zobowiązań i kredytów krótkoterminowych powoduje efekt odwrotny, czyli 
zwiększanie zobowiązań do uregulowania w najbliższym czasie. Oprocentowanie takich 
kredytów jest zdecydowanie niższe, natomiast od zobowiązań handlowych czy regulowa-
nych w terminie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwo zazwyczaj nie płaci odsetek7. 

Utrzymanie kapitału obrotowego na odpowiednim poziomie wiąże się z kompromi-
sem między koniecznością wywiązywania się z bieżących zobowiązań (możliwie wysoki 
poziom kapitału obrotowego) i niechęcią do zamrożenia środków pieniężnych (możliwie ni-
ski poziom kapitału obrotowego). W praktyce przedsiębiorstw poziom kapitału obrotowego 
może być bardzo zróżnicowany8. Poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwach 

6 J. Iwin-Garzyńska: op.cit., s. 469–470.
7 J. Gajdka, E. Walińska: op.cit., s. 468–469.
8 Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Wydawnictwo Ab-

solwent, Łódź 2000, s. 283–284.
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polskich wyznaczono dla porównania w ujęciu majątkowym i kapitałowym, co przedsta-
wiono w tabeli 2. 

Tabela 2

Kapitał pracujący w przedsiębiorstwach polskich 

Wyszczególnienie
2005 2006 2007 I–VI 2008

w mln zł
Aktywa trwałe 656 372,7 700 572,0 828 140,5 884 535,2
Aktywa obrotowe 396 349,1 458 836,2 529 221,6 571 965,5
Kapitał stały 764 127,2 835 169,8 986 123,6 1 059 548,8
Kapitały własne 635 034,5 702 462,8 846 483,6 912 298,2
Zobowiązania długoterminowe 129 092,7 132 707,0 139 640,0 147 250,6
Zobowiązania krótkoterminowe 288 594,6 324 238,4 371 238,5 396 951,9
Kapitał obrotowy netto 107 754,5 134 597,8 157 983,1 175 013,6

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 2 widać, że kapitał obrotowy netto 
w polskich przedsiębiorstwach jest dodatni. Oznacza to, że część aktywów obrotowych fi-
nansowana jest kapitałami stałymi. Firmy są więc wypłacalne, terminowo regulują swoje 
zobowiązania, ale także bez opóźnień otrzymują należności za sprzedane wyroby i usługi. 

Podkreślić trzeba jednak fakt, że tempo wzrostu kapitału obrotowego netto z roku na 
rok jest coraz mniejsze. W 2006 roku kapitał obrotowy netto wzrósł w stosunku do 2005 
roku o 24,9%, z kolei w 2007 roku – już tylko o 17,4%. Na podstawie danych z pierwszego 
półrocza 2008 roku ten wzrost wyniósł 10,8% w stosunku do całego roku 2007. Zmianie 
ulega struktura kapitału stałego. Dominujące kapitały własne rosną w szybkim tempie. Na-
tomiast zobowiązania długoterminowe rosną coraz wolniej. Powodem może być obawa pol-
skich przedsiębiorstw przed zaciąganiem długu o charakterze długoterminowym, którego 
obsługa wiąże się z wysokimi kosztami finansowymi. W trudnych obecnie gospodarczo 
czasach strach ten jest jeszcze silniejszy, bowiem praktycznie niemożliwe są do zaplano-
wania przychody z działalności, a w rezultacie zysk przedsiębiorstwa. Może to również 
przyczynić się do pogorszenia sytuacji płatniczej polskich firm. Analizując poziom kapi-
tału pracującego w przedsiębiorstwach z podziałem na branże (tab. 3), jest on najwyższy 
w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. W badanych latach dość wysoki poziom i tenden-
cję wzrostową wykazywał on także w branży Handel i naprawy. Stabilny, ale stosunkowo 
wysoki poziom kapitału pracującego charakteryzował sekcję Wytwarzanie i zaopatrzenie 
w energię elektryczną, gaz i wodę oraz Obsługa nieruchomości i firm. Zdecydowanie spe-
cyficznymi branżami są Edukacja oraz Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – wartości 
kapitału pracującego są najniższe. Ujemny kapitał pracujący pojawił się w 2005 roku w fir-
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mach z branży Transport, gospodarka magazynowa i łączność. Oznaczał, że aktywa trwałe 
przedsiębiorstwa finansowane są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Sytuację taką nale-
żałoby uznać za niekorzystną, gdyż spłata zobowiązań w terminie ich wymagalności może 
powodować konieczność sprzedaży części aktywów trwałych. Poziom kapitału pracującego 
zależy więc zdecydowanie od specyfiki branży. W jednej niska wartość może oznaczać 
kłopoty z płynnością, w firmach innej branży może być naturalnym efektem prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Tabela 3

Kapitał pracujący w przedsiębiorstwach polskich z podziałem na branże

Wyszczególnienie
2005 2006 2007 I–VI 2008

w mln zł
Ogółem 107 754,5 134 597,8 157 983,1 175 013,6
Branże:

Górnictwo 2 383,8 3 878,3 3 623,3 5 773,7
Przetwórstwo przemysłowe 57 536,5 68 171,5 82 461,1 87 836,4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 11 484,9 14 975,6 12 256,7 14 381,1

Budownictwo 6 522,4 9 442,1 14 268,0 15 032,3
Handel i naprawy  16 236,7 22 248,1 24 889,2 26 345,4
Hotele i restauracje 264,7 575,1 806,9 949,6
Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność -511,0 1 027,5 535,6 4 240

Obsługa nieruchomości i firm 11 381,7 11 669,7 16 014,5 16 171,2
Edukacja 39,0 118,6 172,8 139,1
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 55,1 140,9 210,4 191,1
Działalność usługowa komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała 2 360,6 2 350,6 2 744,6 3 953,9

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wzrost kapitału obrotowego netto świadczy o wzroście płynności przedsiębiorstwa. 
Potwierdzeniem tego powinien być też rosnący wskaźnik udziału tego kapitału w przy-
chodach ogółem. W tabeli 4 przedstawiono informację na ten temat dla przedsiębiorstw 
w Polsce.

Z danych tabeli 4 wynika, że wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w przycho-
dach ogółem rośnie bardzo wolno. W 2006 roku wzrósł on o 0,8 p.p. w porównaniu do roku 
2005. W 2007 roku wzrost wyniósł zaledwie 0,2 p.p. Obserwować można więc oddziaływa-
nie na polskie firmy trudnej sytuacji gospodarczej na światowych rynkach finansowych. 
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Tabela 4

Udział kapitału obrotowego netto w przychodach ogółem

2005 2006 2007 I–VI 2008
Przychody ogółem (mln zł) 1 314 630,6 1 497 784,6 1 716 629,9 920 210,6
Udział kapitału pracującego 
w przychodach ogółem (%) 8,2 9,0 9,2 19,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Nieścisłą wartością jest poziom wskaźnika w roku 2008 (ze względu na brak danych 
za cały rok). 

Podsumowanie 

Kapitał obrotowy netto, będąc miernikiem płynności przedsiębiorstwa, jest niezbęd-
ny do ograniczania ryzyka związanego z finansowaniem aktywów bieżących. Dla firmy 
i dla osiąganych przez nią wyników jest istotne, czy są one pokrywane zobowiązaniami bie-
żącymi, czy kapitałem stałym. Wartość aktywów bieżących podlega codziennym zmianom, 
które wymagają natychmiastowego wyboru sposobu ich finansowania. Badając kapitał ob-
rotowy netto trzeba jednocześnie analizować aktywa i pasywa przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa polskie w analizowanych latach dopasowały poziom i strukturę ak-
tywów obrotowych do źródeł ich finansowania w ten sposób, że kapitał obrotowy netto 
osiągnął wartości dodatnie. Zdolność to terminowego regulowania zobowiązań została za-
chowana. Nie można jednak pominąć faktu, że tempo wzrostu tego kapitału jest coraz mniej-
sze, a więc mogą wystąpić w przyszłości problemy z płynnością, co potwierdza wskaźnik 
udziału kapitału obrotowego netto w przychodach ogółem. Nie jest to jednak problem tylko 
polskiej gospodarki, ale skutek negatywnych zdarzeń w gospodarkach światowych.  

DIE BEDEUTUNG DES ARBEITSKAPITALS IN POLNISCHEN UNTERNEHMEN

Zusammenfassung

Das Arbeitskapital ist sehr wichtig für jedes Unternehmen. Es garantiert den Unternehmen die 
fristgerechte Regulierung der Verpflichtungen. Der Wert des Arbeitskapitals hängt von Umsatzakti-
va und ihre Finanzquelle ab. 

Das Arbeitskapital erreichte positiven Wert in polnischen Unternehmen in der Befragtezeit. 
Ihr Zuwachs erliegte jedoch der Verkleinerung alljährlich. Es ist möglich, dass in der Zukunft die 
Finanzkondition der Unternehmen sich verschlechtern kann.
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Wprowadzenie

Ideą mikrofinansów jest wsparcie osób (podmiotów) o niskich dochodach, ubogich, 
wykluczonych z orbity zainteresowań banków, z jednoczesnym przełamywaniem barier ich 
finansowej obsługi oraz popieranie zasady samopomocy. W tradycyjnym ujęciu mikrofi-
nanse kojarzone są z dostarczaniem biednym rodzinom niewielkich kredytów (mikrokre-
dytów, mikropożyczek) w celu poprawy ich sytuacji materialnej, aby wspomóc je w pobu-
dzaniu aktywności gospodarczej. W orbicie zainteresowania instytucji mikrofinansowych 
znajdują się również osoby rozpoczynające działalność lub prowadzące ją bardzo krótko, 
wielokrotnie samodzielnie. Zazwyczaj tego typu jednostki nie mają możliwości skorzy-
stania z usług tradycyjnych instytucji finansowych. Cechą systemu mikropożyczkowego, 
odróżniającą go od systemu bankowego, jest szczególna forma współpracy wielokrotnie 
oparta na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. 
Działające na rynku instytucje mikrofinansowe skutecznie docierają do grupy docelowej 
stosując niekonwencjonalne procedury udzielania pożyczek, jednocześnie kierując się sa-
mowystarczalnością finansową1.

Mikropożyczka2 traktowana jest jako narzędzie w zmniejszaniu bezrobocia, prowa-
dzeniu polityki w odniesieniu do osób wykluczonych społecznie i finansowo oraz jako 
element wzrostu przedsiębiorczości. Szerokie spektrum celów jakie spełnia to wsparcie 
odzwierciedla różnorodną formę prowadzenia działalności mikropożyczkowej oraz przepi-
sów ją regulujących. Mikropożyczka może odgrywać użyteczną rolę promowania samoza-
trudnienia oraz procesu ekonomicznego wzrostu. Tak szeroka definicja uzależniona jest od 
różnorodności gospodarczej państw, które używają tego elementu jako czynnika wsparcia 
najmniejszych przedsiębiorstw.

1 Global Inwestor Focus. Sources of happiness. Global Research, 31 may 2006, s. 26.
2 W regulacjach Komisji Europejskiej mikropożyczka (mikrokredyt) definiowana jest jako wsparcie 

nieprzekraczające 25 000 EUR (Commission Staff Working Document „Microcredit for European small 
businesses”, SEC(2004)1156, s. 5).
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Geneza mikrofinansów

Mikropożyczka oraz sektor mikrofinansowy powstały oraz rozwinęły się w związku 
z pogłębiającym się na świecie problemem ubóstwa. To właśnie problem biedy był zacząt-
kiem do stworzenia elementarnego wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Początki mi-
krofinansów oparte były na teoretycznych strukturach oraz silnej świadomości, iż pojawiła 
się nieodparta potrzeba pomocy osobom biednym. Uświadomiono sobie, iż wiele osób za-
sługuje na wsparcie oraz poświęcenie im większej uwagi, dlatego początkowo wiele krajów 
mikropożyczkę traktowało jako ważny instrument w walce z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Później jednak zaczęto ją uznawać jako czynnik wspierający przedsiębior-
cze inicjatywy, polegający na udzieleniu wsparcia w postaci zewnętrznego finansowania. 
Konsekwencją tego było powstanie i rozwój instytucji mikrofinansowych oferujących co-
raz więcej produktów nie tylko najbiedniejszym, ale również najmniejszym przedsiębior-
com potrzebującym finansowego wsparcia oraz osobom bezrobotnym w rozwijaniu po-
staw przedsiębiorczych. Obecnie sektor mikrofinansowy uznawany jest za istotny element 
wsparcia, który ulega ciągłej modyfikacji, rozwojowi, aby w jak największym stopniu rea-
lizować postawione przed nim cele.

Przykładem stosowania idei mikrofinansów są zakładane na całym świecie przez ko-
biety i mężczyzn grupy, których celem jest wspólne oszczędzanie, a następnie pożyczanie 
pieniędzy ich członkom. Inicjatywy tego typu podejmowane były między innymi w Gha-
nie i Afryce Południowej oraz implementowane do krajów europejskich już na początku 
ubiegłego stulecia3. Zastosowanie i przeznaczenie mikropożyczek w Europie jest trochę 
odmienne niż w Azji, Afryce, czy biednych krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Jej 
celem jest pomoc bezrobotnym, osobom wykluczonym społecznie oraz przedsiębiorcom 
mającym problem z pozyskaniem środków na rozwój. 

Impulsem do tworzenia instytucji mikropożyczkowych na świecie była próba zna-
lezienia sposobu na walkę z ubóstwem. W 1971 roku chrześcijańska organizacja Oppor-
tunity International zaczęła udzielać mikropożyczek w Kolumbii. Również w Brazylii 
w 1973 roku Accion International udzieliła pierwszych w tym kraju pożyczek opartych na 
zasadzie solidarnej odpowiedzialności4. W 1974 roku w Indiach Ela Bhatt założyła stowa-
rzyszenie kobiet pracujących na własny rachunek oraz udzieliła pierwszej mikropożczy-
ki w wysokości 1,5 dolara amerykańskiego kobiecie, która sprzedawała zioła. Natomiast 
w 1976 roku pochodzący z Bangladeszu profesor ekonomii Mohammad Yunus5 stworzył 

3 K. Molenaar: Microfinance, its concepts and development, lessons to draw for Europe. Materiał przy-
gotowany na konferencję Implementing the EU Microcredit Initiative. What can be learned from develop-
ing and transforming countries?, styczeń 2009, s. 9.

4 B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota: Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2006, s. 55.

5 Mohammad Yunus w 2006 r. został laureatem pokojowej Nagrody Nobla, za stworzenie pionierskiej 
instytucji kredytującej ubogich. Określany mianem „ojca mikrokredytów”, „bankiera ubogich” stworzył 
system wsparcia najuboższych, który został zaimplementowany na całym świecie.
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bank dla osób najuboższych – Grameen Bank (Bank Wiejski)6. Uważany za ojca mikro-
kredytów M. Yunus postanowił pomóc, widząc jak ludzie biedni są bezradni wobec swoich 
problemów, a banki nie chcą im pożyczać niewielkich nawet kwot uznając, że jest to zbyt 
kosztowne i ryzykowne. Usługi oferowane przez Grameen Bank umożliwiają skorzystanie 
z finansowego wsparcia osobom lub grupom osób nie dysponującym jakimkolwiek zabez-
pieczeniem, dzięki czemu mają one szansę nabyć niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej narzędzia, a uzyskując dochody redukują poziom ubóstwa7. Pierwszej mikro-
pożyczki M. Yunus udzielił w kwocie 27 dolarów, które podzielił pomiędzy 42 osoby. Dzię-
ki wsparciu pożyczkobiorcy kupili niezbędne narzędzia, które pozwoliły spłacić pożyczkę, 
zwiększyć dochody oraz poprawić los całych rodzin. 

Idea bankiera ubogich spotkała się z dużym zainteresowaniem na całym świecie i jest 
stosowana w ponad 40 krajach Trzeciego Świata, także w Indiach, gdzie udało się do niej 
przekonać wiele kobiet. Pomysł M. Yunusa wykorzystują w tym kraju nie tylko organiza-
cje pozarządowe, ale również instytucje państwowe, jak np. Narodowy Bank Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, który swój program do walki z ubóstwem oparł na mikropożyczkach. Gru-
py samopomocy pożyczkowej cieszą się w Indiach bardzo dużą popularnością, a ich liczba 
sięga 2,2 mln instytucji8. Również w innych częściach świata mikropożyczki cieszą się 
popularnością. 

Rozwój działalności mikropożyczkowej w Europie można podzielić na dwie części. 
Pierwsza dotyczy krajów Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie idea mikrofinansów za-
częła gwałtowną ekspansję od 1992 roku i rozwijała się w tempie średnio 67 proc. rocznie. 
Na szczególną uwagę zasługują takie kraje jak Polska, Rumunia, Bułgaria czy Słowacja, 
gdzie wzrost był największy. W krajach, w których nastąpiła zmiana systemów gospodar-
czych, zaczęto poszukiwać sposobu rozwinięcia w społeczeństwie postaw przedsiębior-
czych, budowy gospodarki rynkowej. Druga część dotyczy Europy Zachodniej, w której 
działalność mikrofinansowa ma krótszą historię. Wyjątkiem są Francja i Wielka Brytania, 
w których mikropożyczek zaczęto udzielać od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Dzia-
łalność mikropożyczkowa w Europie Zachodniej przybierała różne formy, od instytucji non 
profit i banków we Francji, publicznych instytucji finansowych w Finlandii, aż po banki 
oszczędnościowe i fundacje w Hiszpanii9. Obecnie zauważalny jest gwałtowny rozwój idei 
mikrofinansów w Unii Europejskiej, co jest również widoczne na szczeblu Komisji Euro-
pejskiej, która poprzez swoje instytucje aktywnie wspiera tego typu inicjatywy.

6 www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/cache/offonce/pid/1533.
7 T. Ledwith: Muhammad Yunus, microcredit pioneer and UNICEF partner, awarded Nobel Peace 

Prize, www.unicef.org/infobacountry/bangladesh_36162.
8 K. Godlewski: Bankier ubogich dostał pokojową Nagrodę Nobla. K. Domagalska, Z. Kisielewska: 

Genialny pomysł noblisty zmienił życie hinduskiej wieśniaczki. „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 241. 
9 The development of microcredit in the European Union – A tool for growth and social cohesion – Ex-

ecutive Summary. Banking and Finance in Europe, www.eurofi.net, s. 3.
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Jedną z ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej jest projekt JASMINE (Joint Action 
to Suport Microfinance Institutions in Europe – Wspólne Działania na rzecz Wspierania 
Instytucji Mikrokredytowych w Europie) – wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Euro-
pejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to 
instrument wsparcia technicznego mający pomóc instytucjom mikrofinansowym w zwięk-
szaniu i poprawie swojego potencjału. Celem JASMINE jest zwiększenie podaży mikrokre-
dytów w Europie poprzez udzielanie pomocy technicznej instytucjom mikrofinansowym, 
aby stały się wiarygodnymi pośrednikami finansowymi i dzięki temu łatwiej pozyskać 
kapitał (rys. 1). Ponadto JASMINE ma finansować działania pozabankowych instytucji fi-
nansowych, aby znacząco mogły zwiększyć skalę swojej  działalności. Zadaniem inicjaty-
wy jest zwiększenie dostępu do tradycyjnych usług bankowych, w tym również zasilenia 
finansowego, mikro i małym firmom oraz osobom bezrobotnym lub obecnie zatrudnio-
nym, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności ma być pro-
wadzona 3-letnia faza pilotażowa, która rozpoczęła się w 2009 roku, z przeznaczonym na 
ten cel kapitałem 50 milionów euro10. Szacuje się, że pozwoli to ograniczyć lukę popytową 
w zakresie środków finansowych wśród wymienionych grup, dzięki udzieleniu ponad 700 
tysięcy mikrokredytów (mikropożyczek) w przybliżonej kwocie ok. 6 miliardów euro11. 

INSTYTUCJE MIKROFINANSOWE  

Pomoc techniczna Kapita

MIKROFUNDUSZ zarz dzany przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny

Dyrekcja Generalna 
ds. Polityki 
Regionalnej

Europejski Bank 
Inwestycyjny, Banki, 

wspó pracownicy (dawcy 
kapita u), fundacje

JEREMIE,
EFRR, EFS 

Rys. 1.  Idea inicjatywy JASMINE

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A European initiative for the development of micro-credit in 
suport of growth and employment. Bruksela, grudzień 2007, COM(2007) 708 final/2, s. 29.

10 http://ec.europa.eu/enterprise/sme/fund_tools.
11 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds.
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Do inicjatywy mogą przystąpić również banki, które będą chciały uczestniczyć w procesie 
wsparcia, rozwoju instytucji mikrofinansowych.

Modele działalności mikropożyczkowej

Mikropożyczki w krajach europejskich udzielane są według kilku modeli, które z suk-
cesem spełniają swoją misję w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrostu dostępności 
produktów bankowych, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw wykluczonych z orbity rynków 
finansowych. 

Sukces występujących w poszczególnych krajach modeli działalności mikropożycz-
kowej zależy od wielu czynników, między innymi takich jak obowiązujące w danym kraju 
regulacje odnoszące się do działalności mikropożyczkowej. Do pozostałych zaliczyć moż-
na również strukturę podmiotową oraz zaangażowanie się w udzielanie mikropożyczek 
największych aktorów (podmiotów), w szczególności banków państwowych, banków ko-
mercyjnych oraz nastawienia lokalnych instytucji do kooperacji i współdziałania w celu 
zwiększenia rozmiarów prowadzonej działalności oraz wzrostu jej efektywności.

Europejska działalność mikropożyczkowa charakteryzuje się funkcjonowaniem 
trzech głównych modeli, które w niektórych krajach mogą się nieznacznie różnić:

– model z dominującą publiczną instytucją zaangażowaną w mikropożyczki (mikro-
finanse),

– model z lokalnymi instytucjami (stowarzyszeniami, zrzeszeniami) zaangażowa-
nymi w problem socjalnego włączenia i rozwoju ekonomicznego dzięki bliskości 
działających podmiotów,

– model, w którym w centrum działalności mikropożyczkowej znajdują się banki12.
Model z dominującym podmiotem publicznym zaangażowanym w działalność mi-

kropożyczkową występuje na przykład w Belgii (Fonds de Participation) czy w Niemczech 
(KfW Bank). W modelu tym publiczna instytucja angażuje publiczne środki w działalność 
mikropożyczkową w celu rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstw oraz ograniczenia wy-
kluczenia socjalnego społeczeństwa. Model ten opiera się również na pośrednikach oferu-
jących mikropożyczki, którzy zapewniają dostęp do środków finansowych nie tylko mało 
ryzykownym podmiotom, klientom banków, ale również pozostałym mającym utrudniony 
dostęp do jakiegokolwiek finansowania. Model ten preferuje znaczne pożyczki, takie jak 
StartGeld jeden z najbardziej popularnych produktów KfW (powyżej 30 tys. euro), czy 
udzielane przez the Fonds de Participation pożyczki przekraczające 20 tys. euro. Przyczynia 
się on do znaczącego rozwoju wsparcia najmniejszych przedsiębiorstw (ponad 10 mln euro 
na mikropożyczki w Fonds de Participation, ok. 20 mln euro na mikropożyczki w KfW) 
jednak nie tak znacznego i charakteryzującego się sukcesem jak działalność organizacji 
pozarządowych zorientowanych na udzielaniu mikropożyczek (ok. 20 mln euro – Prince’s 

12 Review of the micro finance sector in selected western european countries: organization, dynamics 
and potential development. The Microfinance Platform, July 2007, www.planetfinance.org.
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Trust, 35 mln euro – ADIE). Rozmiary działalności mikropożyczkowej prowadzonej przez 
publiczny bank są ograniczone dostępnością środków publicznych. Instytucja ta odczuwa-
jąc brak prywatnych funduszy, nie może spowodować działania efektu dźwigni funduszy 
publicznych. Model ten w przypadku zaangażowania się dużych podmiotów państwowych 
może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności oraz efektywności współpracy insty-
tucji prywatnych, w tym również do zwielokrotnienia funduszy oraz dywersyfikacji sieci 
dostępu do usług. 

Drugi model, charakteryzujący się występowaniem lokalnych zrzeszeń, stowarzy-
szeń wspierających rozwój gospodarczy, opiera się na bliskim kontakcie z klientami oraz 
elastyczności w działaniu. Model ten charakteryzuje się dwoma cechami. Pierwsza to roz-
drobnienie systemu z inicjatywami o skali lokalnej, wysokimi kosztami funkcjonowania, 
niewielką efektywnością oraz utrudnionym dostępem do funduszy na wsparcie dla przed-
siębiorstw. Przykładem mogą posłużyć Włochy, Portugalia, centra start-up w Niemczech 
oraz większość CDFIs w Wielkiej Brytanii które udzielają kilkudziesięciu mikropożyczek 
w ciągu roku. Efektywność instytucji lokalnych jest dużo mniejsza niż tych, dysponujących 
większymi kapitałami, które umożliwiają zwiększenie skali działania i liczby udzielanych 
mikropożyczek. Mniejsza efektywność instytucji lokalnych wynika także z konieczności 
poświęcenia większej ilości czasu na zarządzanie, w celu określenia w skali każdej or-
ganizacji własnych procedur i przepisów kredytowych, metodologii prowadzonych szko-
leń, powoduje to większe jednostkowe koszty stałe niż w przypadku większych instytucji, 
w których koszty stałe związane z przygotowaniem procedur, aplikacji kredytowych, kosz-
ty zarządzania rozkładają się na większą ilość udzielonych mikropożyczek. 

Możliwością zwiększenia potencjału oraz efektywności przez lokalne instytucje 
jest rozpoczęcie kooperacji w ramach stworzonych sieci instytucji. W celu zwiększenia 
efektywności oraz ograniczenia kosztów może być pomocne stworzenie zasad kooperacji 
i współpracy. Pozwoli to również ograniczyć koszty stałe, które mogą być podzielone na 
członków stowarzyszenia, co może spowodować zwiększenie dźwigni w wykorzystaniu 
środków na wsparcie. Również stworzenie wspólnej marki i znaku firmowego instytucji bę-
dących członkiem stowarzyszenia zwiększy nie tylko efektywność prowadzonej działalno-
ści, ale również rozpoznawalność wśród przedsiębiorców (np. we Francji Initiative Réseau 
skupia ponad 300 lokalnych instytucji). 

Inną możliwością rozwoju może być systematyczny lecz powolny rozwój prowadzo-
nej działalności przez poszczególne organizacje mikropożyczkowe. Dzięki zwiększaniu 
skali prowadzonej działalności oraz rosnącej efektywności wiele instytucji obecne roz-
miary osiągnęły po kilkudziesięciu latach działalności. Przykładem jest francuskie ADIE 
czy Price’s Trust w Wielkiej Brytanii, które samodzielnie prowadząc działalność osiągnęły 
skalę działania umożliwiającą udzielanie kilku tysięcy mikropożyczek rocznie. Wymie-
nione instytucje są dowodem, na możliwość osiągnięcia sukcesu dzięki równomiernemu 
i stabilnemu wzrostowi. 
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Druga cecha to trudności z osiągnięciem finansowej efektywności, nawet w przypad-
ku znacznego potencjału rynku docelowego. Wyzwaniem instytucji mikropożyczkowych 
jest dążenie do zwiększania finansowego potencjału swojej działalności. Nawet największe 
instytucje informują, iż z trudnością pokrywają koszty swojej działalności dzięki środkom 
publicznym lub prywatnym. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe między innymi dzięki 
wzrostowi potencjału produkcyjnego.

Kolejny model charakteryzuje się występowaniem w jego centrum instytucji banko-
wych. Wiele banków zaczyna dostrzegać korzyści z udzielania mikropożyczek, oferując ta-
kie produkty swoim klientom. Występują jednak takie, które niechętnie podchodzą do tego 
typu działalności, uważając ją za zbyt ryzykowną i mało efektywną. Liderem w oferowaniu 
produktów mikropożyczkowych jest portugalski Millennium bcp, który w swoich wyspe-
cjalizowanych oddziałach wspiera najbardziej potrzebujących klientów. W innych krajach 
(Belgia, Francja, Wielka Brytania) banki również rozwijają ofertę produktów mikrofinan-
sowych, ale z zamiarem inwestowania w instytucje mikrofinansowe. Z pewnością banki 
mogłyby zostać znaczącym wsparciem sektora mikrofinansowego, zwłaszcza w zakresie 
zwiększenia efektywności, skali działania. Ich większe zaangażowanie w działalność mi-
krofinansową znacząco przyspieszyłoby rozwój sektora.

Podsumowanie

Przedstawione w opracowaniu modele działalności mikropożyczkowej w Europie 
z pewnością będą się rozwijać i ewoluować. Kraje z dominującą instytucją mikropożycz-
kową o znacznym udziale w rynku, prawdopodobnie z większą uwagą będą śledzić ich 
działalność, zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy źródła zasilenia takiej instytucji dodatko-
wym kapitałem są znacznie ograniczone. Może to wywołać presję i odpowiedzialność na 
innych uczestników (banki, zrzeszenia) w rozwoju systemu, zwiększeniu skali działania 
i efektywności.

Kraje w których dominują publiczne instytucje mikropożyczkowe, mogą stanąć w ob-
liczu wykreowania instytucji dominującej oraz większej współpracy i kooperacji mniej-
szych podmiotów, w celu zwiększenia skali ich działania oraz wsparcia przedsiębiorców. 
Działania te mogą być pomocne w zwiększeniu rozpoznawalności instytucji mikropo-
życzkowych, zwłaszcza wśród ich potencjalnych beneficjentów. Ponadto mogą zwiększyć 
możliwość pozyskiwania funduszy na działalność oraz poprzez standaryzację procedur, 
produktów ograniczyć koszty działalności. Może to również przyczynić się do zwiększenia 
wsparcia ze strony instytucji publicznych, które będą przekonane o celowości inwestycji. 
Ogromną rolę mogą odegrać banki, które mając doświadczenie mogą pomóc w rozwoju 
systemu, poprzez zwiększenie liczby udzielanych mikropożyczek oraz prowadzić do roz-
woju nowych form wsparcia, nie tylko dla przedsiębiorstw będących w fazie inkubacji, star-
tu, ale również znajdujących się na późniejszych etapach, poprzez oferowanie produktów 
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mikroubezpieczeniowych czy tworzeniu funduszy Venture Capital, w tym również Seed 
Capital.

MICROFINANCE ACTIVITY IN EUROPEAN COUNTRIES

Summary

Microfinance is not really something novel. Savings and credit groups have existed for longer 
periods and were set up by men and women all over the world for many reasons. There are three main 
models microfinance activity in Europe. The first is model dominated by large public actors with 
commitment to microfinance. The second – dominated by local associations committed to social 
inclusion and economic development. And the last model with banks in the middle of the spectrum 
activity.

The model and success in each country is very dependant on structural factors, such as the 
regulation in place for the microfinance sector. But other factors are also important, such as the 
commitment to microfinance of very large actors, especially public banks, financial intermediares. 
The organizational models of the MFI sector in Europe will evolve. Also involvement of banks and 
European Commission should help the sector to gain scale, increase microcredit volumes and develop 
new innovative products such as micro-insurance or VC.
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OBRÓT BEZGOTÓWKOWY W HANDLU DETALICZNYM 
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Wprowadzenie 

Nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne stwarzają ogromne 
możliwości podniesienia sprawności i bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów realizacji 
płatności. Obserwowany jest znaczny wzrost wykorzystania elektronicznych instrumentów 
płatniczych oraz systematyczne poszerzanie się zakresu metod płatności dostępnych dla 
klientów. Jednak rynek płatności bezgotówkowych w Polsce znajduje się wciąż we wstępnej 
fazie rozwoju, a udział instrumentów elektronicznych w obrocie detalicznym pozostaje nie-
wielki w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Dalszy rozwój rynku płatności elek-
tronicznych wymaga przezwyciężenia szeregu barier, takich jak: konieczność ponoszenia 
znacznych nakładów na wdrażanie systemów informatycznych, niedostateczna akceptacja 
społeczna i obawy o bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Ze względu na fakt, że na 
rynku usług płatniczych obserwuje się silne oddziaływanie tzw. efektu sieci2, konieczne 
jest uwzględnienie zarówno barier występujących po stronie klientów, jak i handlowców, 
którzy muszą być zainteresowani obsługą danej metody płatności3. Gruntowne poznanie 
czynników warunkujących rozwój nowoczesnego rynku płatności detalicznych oraz wybór 
przyszłościowych rozwiązań stanowią wielką szansę na szybkie zniwelowanie luki w tym 
obszarze pomiędzy Polską a najbardziej zaawansowanymi krajami Europy.

1 Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt badawczy N N113 308835 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2 A. Milne: What’s in it for us? Network effects and bank payment innovation. Bank of Finland Re-
search Discussion Papers, Vol 16, 2005; G. Gowrisankaran, J. Stavins: Network Externalities and Technol-
ogy Adoption: Lessons from electronic payments. Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper, 
2002.

3 S. Chakravorti, R. Roson: Platform competition in two-sided markets: The case of payment networks.  
„Review of Network Economics” 2006, Vol. 5, Issue 1, s. 118–143.
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Wykorzystanie bezgotówkowych form płatności w Europie

Poziom wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce jest 
znacznie niższy niż w wielu krajach europejskich. Liczba transakcji dokonanych przy uży-
ciu kart płatniczych w 2007 roku w naszym kraju była ponad czterokrotnie mniejsza niż 
wartość przeciętna dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (rys. 1). W 1993 roku średnia 
liczba takich transakcji w Unii Europejskiej (24 per capita) była dwukrotnie wyższa niż 
w Polsce piętnaście lat później (12,11 transakcji w 2007 r.). Warto zauważyć, że popularność 
transakcji czekowych w Unii Europejskiej systematycznie malała w analizowanym okresie 
na rzecz wzrostu transakcji kartowych i innych elektronicznych instrumentów. W Polsce 
obrót czekowy ma marginalne znaczenie. 
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Rys. 1.  Liczba transakcji bezgotówkowych per capita dokonanych przy użyciu kart płatniczych 
i czeków w ciągu roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Payment systems in the European Union. Blue Book, sec-
ond edition. European Monetary Institute, April 1996, s. 723; Payment systems in the European 
Union: Addendum incorporating 1997 figures. European Central Bank, January 1999, s. 174; Pay-
ment systems in countries that have applied for membership of the European Union. Blue Book, 
ECB, August 1999, s. 291; Payment and securities settlement systems in the accession countries. 
Addendum incorporating 2002 figures. Blue Book, ECB, April 2004, s. 16–18; Payment and securi-
ties settlement systems in the European Union. Addendum incorporating 2002 figures. ECB, April 
2004, s. 16–18; Statistical Data Warehouse. European Central Bank, http://sdw.ecb.europa.eu.

Metodologia badań ankietowych 

Wyniki badań ankietowych prezentowane w dalszych częściach niniejszej pracy sta-
nowią część wyników uzyskanych przez autorów podczas realizacji badań finansowanych 
przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego w okresie od lipca 
2007 do czerwca 2008 roku. Autorzy przygotowali dwa badania ankietowe, a wywiady oso-
biste z respondentami przeprowadziła firma Millward Brown SMG/KRC. Pierwsze bada-
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nie ankietowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego 
(wielkość próby 1010 respondentów) w okresie wrzesień-październik 2007 roku. Pozwoliło 
ono na poznanie obecnej charakterystyki wykorzystania, stanu świadomości i preferencji 
osób fizycznych odnośnie innowacyjnych metod realizacji płatności. Drugie badanie an-
kietowe obejmowało wywiady z osobami podejmującymi decyzje odnośnie akceptowanych 
metod płatności w 260 polskich sklepach i punktach usługowych. W rezultacie badania 
otrzymano następujące podpróby badawcze: 1) 30 super- i hipermarketów; 2) 111 podmio-
tów dodatkowo dobranych (pozostałe punkty handlowo-usługowe, np. restauracje, hotele, 
mniejsze sklepy) oraz 3) 117 sklepów internetowych. Celem badania było poznanie cha-
rakterystyki przyjmowanych przez podmioty płatności gotówkowych i bezgotówkowych, 
a także przyczyn decyzji o akceptowaniu lub nieakceptowaniu danej metody płatności. 

Udział poszczególnych form płatności w obsłudze handlu detalicznego w Polsce

Handel detaliczny w Polsce pozostaje zdecydowanie zdominowany przez obrót go-
tówkowy (rys. 2). W przypadku super- i hipermarketów gotówką dokonywano zapłaty 
w 77% transakcji. Dla dodatkowo dobranych podmiotów liczba transakcji gotówkowych 
była niższa i wynosiła 61%. Drugim pod względem znaczenia instrumentem płatności były 
karty płatnicze, którymi dokonywano 16% płatności w sklepach wielkopowierzchniowych 
oraz 19% płatności w pozostałych podmiotach. W przypadku sklepów wielkopowierzch-
niowych przeważały karty debetowe (około połowy płatności kartowych), natomiast wśród 
pozostałych podmiotów w większości kierownicy nie byli w stanie określić rodzaju wyko-
rzystanej karty płatniczej. 
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Rys. 2.  Odsetek liczby transakcji dokonywanych poszczególnymi metodami płatniczymi

Źródło:  badania własne przeprowadzone za pośrednictwem Millward Brown SMG/KRC na zlecenie DSP 
NBP, marzec 2008; Badanie akceptantów płatności.
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Natomiast wśród pozostałych podmiotów bardzo znaczący był udział innych metod 
(16,1% transakcji), wśród których zdecydowanie dominował przelew bankowy4. Tak duże 
znaczenie przelewu bankowego, dorównujące niemal kartom płatniczym, wynika z faktu, 
że około połowy transakcji podmioty dodatkowe realizowały w handlu B2B na rzecz in-
nych przedsiębiorstw i instytucji. Należy zauważyć, że poza nielicznymi wyjątkami (np. 
Norwegia, Islandia) płatności gotówkowe wciąż przeważają także w innych krajach euro-
pejskich5. Poniżej przedstawiono analizę głównych przyczyn dominacji płatności gotówko-
wych w polskim handlu detalicznym. 

Czynniki determinujące wykorzystanie instrumentów płatniczych przez klientów 

Czynnikiem warunkującym możliwość dokonania bezgotówkowej operacji płatniczej 
przez klienta jest dostęp do danego instrumentu płatniczego. Na wykresie przedstawio-
no penetrację w polskim społeczeństwie głównych instrumentów płatniczych i rachunków 
rozliczeniowych umożliwiających dokonywanie płatności (rys. 3). Podstawowym warun-
kiem korzystania z najczęściej stosowanych w Polsce metod płatności bezgotówkowych, 
tj. przelewów bankowych i płatności kartami płatniczymi, jest posiadanie konta bankowe-
go. Wyniki badania ujawniły, że posiadaczami lub współposiadaczami konta bankowego 
w Polsce jest zaledwie 47,6% osób w wieku 15–75 lat. Ten niski wskaźnik „ubankowienia”
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Rys. 3.  Posiadanie podstawowych instrumentów płatniczych i rachunków rozliczeniowych

Źródło:  badania własne przeprowadzone za pośrednictwem Millward Brown SMG/KRC na zlecenie DSP 
NBP, październik 2007; Badanie społeczeństwa, podstawa: wszyscy respondenci (N = 1010), wy-
bór wielokrotny.

4 Szerzej w: M. Polasik, K. Maciejewski: Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. „Materia-
ły i Studia”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009 (w druku).

5 Obrót bezgotówkowy – zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia. Red. A. Damińska. Na-
rodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2008.

e)
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utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat. Natomiast pozytywnym zjawiskiem 
jest stosunkowo duża liczba osób korzystających z dostępu do konta bankowego przez In-
ternet. Jeszcze w 2004 roku odsetek klientów bankowości internetowej wynosił zaledwie 
5,5%6 polskiego społeczeństwa (osób w wieku 15–75 lat), natomiast we wrześniu 2007 roku 
wskaźnik ten osiągnął 13%.

Karty płatnicze posiadało we wrześniu 2007 roku zaledwie 37,6% polskiego społe-
czeństwa (rys. 3). Najpopularniejszymi spośród kart płatniczych były karty debetowe, które 
posiadało 35% respondentów. Natomiast na drugim miejscu pod względem popularności 
znajdowały się karty kredytowe i obciążeniowe (8,2%). Według danych Narodowego Ban-
ku Polskiego w tym czasie było wydanych 24,9 mln kart płatniczych, z czego karty kredy-
towe i obciążeniowe stanowiły 7,4 mln, a karty debetowe (w tym przedpłacone) 17,5 mln. 
W związku z tym na jednego posiadacza kart kredytowych przypadało przeciętnie 3,01 kart 
kredytowych, a na jednego posiadacza karty debetowej 1,61 kart debetowych. 

Prawie połowa respondentów (49,5% – rys. 3) nie posiadała żadnego konta, jak rów-
nież żadnej karty płatniczej. Świadczy to o utrzymującym się od lat wysokim wskaźniku 
wykluczenia znacznej grupy społeczeństwa z usług bankowych i płatniczych. Osoby te nie 
mają praktycznie możliwości stosowania bezgotówkowych form rozliczeń i są zmuszone do 
korzystania z płatności gotówkowych. 

Czynniki warunkujące rozpoczęcie akceptowania 

Badanie ankietowe wykazało, że 17% super- i hipermarketów oraz aż 40% mniejszych 
podmiotów nie obsługuje płatności kartami. Decyzja kierownictwa podmiotu gospodar-
czego o rozpoczęciu akceptowania danej metody płatności jest uwarunkowana wieloma 
czynnikami o zróżnicowanym charakterze (rys. 4). Dla sklepów wielkopowierzchniowych 
decydujące znaczenie miały czynniki kosztowe (łącznie 57,4% wagi), z których największą 
rolę odgrywały koszty stałe akceptowania danej metody płatności (37,4%). Drugim pod 
względem znaczenia, ale już znacznie mniej istotnym, czynnikiem była wartości prowizji 
naliczanej od wartości akceptowanych transakcji (14,9%). Relatywnie mniejsze znaczenie 
prowizji od wartości wynika z faktu, że z uwagi na bardzo duże obroty generowane przez 
sklepy wielkopowierzchniowe, stawki prowizji oferowane przez agentów rozliczeniowych 
są znacznie niższe od przeciętnych. Mniejszą rolę odgrywały także koszty połączeń teleko-
munikacyjnych (5,3%). 

Ważną grupę czynników stanowiły parametry o charakterze rynkowym (łącznie 
13,4%), tj. rozpowszechnienie danej metody wśród mieszkańców Polski (8,3%) i odsetek 
innych sklepów z tej samej branży, które akceptowały tę metodę płatności (5,2%). Bar-
dzo ważnym czynnikiem było także bezpieczeństwo transakcji (9,9%). Pozostałe czynniki 
w mniejszym lub większym stopniu wpływają na wydajność obsługi płatności przez sklep, 

6 M. Polasik: Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 169.
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a najważniejszym z nich jest szybkość akceptowania płatności (6,6%). Stosunkowo małe 
znaczenie tego czynnika (w porównaniu do czynników kosztowych i rynkowych) w przy-
padku podmiotów obsługujących tysiące klientów dziennie, może wydawać się nieco za-
skakujące. 
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Rys. 4.  Waga czynników wpływających na decyzję o rozpoczęciu akceptowania metod płatności 

Źródło: badania własne przeprowadzone za pośrednictwem Millward Brown SMG/KRC na zlecenie DSP 
NBP, marzec 2008; Badanie akceptantów płatności.

W przypadku dodatkowo dobranych podmiotów przyczyny rozpoczęcia akceptacji 
danej metody płatności były bardziej zróżnicowane (rys. 4). Najważniejszym czynnikiem 
okazała się wysokość prowizji od wartości transakcji (18%), a tylko nieznacznie mniejszą 
rolę odgrywały koszty stałe akceptowania danej metody płatności (17,1%). Łącznie z kosz-
tami połączeń telekomunikacyjnych (5%) waga czynników kosztowych stanowiła 40,1%. 
Podobne jak dla sklepów wielkopowierzchniowych było znaczenie czynników rynkowych 
(łącznie 14,5%) a także bezpieczeństwa transakcji (11,6%). Czynniki decydujące o wydaj-
ności obsługi płatności posiadały łącznie aż 31% wskazań (w przypadku sklepów wielkopo-
wierzchniowych 19,2%), a największe znaczenie odgrywała szybkość akceptowania płatno-
ści (6,9%). Na uwagę zasługuje trzy razy większe znaczenie automatycznego przekazania 
środków po dokonaniu płatności na rachunek bankowy sklepu dla pozostałych podmiotów 
(6,6%) niż dla super- i hipermarketów (2,2%), a także większa rola łatwości obsługi płatno-
ści przez pracownika sklepu (odpowiednio 6,1 i 3,5%). Te dwa ostatnie czynniki wskazują 
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na relatywnie większe zainteresowanie niewielkich podmiotów rozwiązaniami komplekso-
wymi i zautomatyzowanymi.

W badaniu poddano ocenie poszczególne metody płatności ze względu na ich podsta-
wowe cechy. Pod względem atrakcyjności kosztów obsługi płatności poszczególnymi me-
todami (rys. 5) zarówno sklepy wielkopowierzchniowe jak i pozostałe podmioty przeciętnie 
zdecydowanie najwyżej oceniły płatność gotówką (odpowiednio 4,1 oraz 4,3). Bezgotówko-
we metody płatności były oceniane szczególnie nisko przez dodatkowo dobrane podmioty. 
Natomiast wydaje się, że wśród super- i hipermarketów karta bezstykowa budzi pewne 
nadzieje na niskokosztową metodę płatności. Za najmniej atrakcyjną kosztowo uznano płat-
ność mobilną. Można sądzić, że bardzo rozpowszechnione przekonanie o kosztowej atrak-
cyjności gotówki może wynikać z braku świadomości podmiotów co do ponoszonych przez 
nie pełnych kosztów obrotu gotówkowego.
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Rys. 5.  Ocena atrakcyjności metod ze względu na koszty (średnia z ocen na skali 1–5)

Źródło:  badania własne przeprowadzone za pośrednictwem Millward Brown SMG/KRC na zlecenie DSP 
NBP, marzec 2008; Badanie akceptantów płatności.

Podsumowanie i wnioski

Uzyskane wyniki wskazują, że obrót bezgotówkowy w Polsce w transakcjach detalicz-
nych jest wciąż bardzo słabo rozwinięty, a karty płatnicze nie stanowią jeszcze powszechnie 
wykorzystywanej alternatywy dla płatności gotówkowych. Zasadniczą i stosunkowo trwałą 
barierą rozwoju płatności elektronicznych w Polsce wydaje się być niski poziom ubanko-
wienia (dostępu do konta bankowego), co wynika z faktu, że zdecydowana większość metod 
płatności opiera się o system bankowy. 

Drugą ważną przyczyną niewielkiej roli obrotu bezgotówkowego w Polsce jest nie-
akceptowanie elektronicznych instrumentów płatniczych przez znaczną część punktów 
handlowych. Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu akceptacji nowej metody płatności 
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przez akceptantów największe znaczenie mają czynniki kosztowe. Jednocześnie silne wy-
daje się przekonanie kierownictwa sklepów, że gotówka jest najtańszą metodą płatności. 
Wskazuje to na konieczność informowania akceptantów o rzeczywistych kosztach zwią-
zanych z obrotem gotówkowym i skłonieniem ich do promowania wśród swoich klientów 
bezgotówkowych form płatności. 

W najbliższym czasie najważniejszym procesem zachodzącym na skalę masową na 
polskim rynku usług płatniczych będzie migracja kart płatniczych do standardu EMV. Ist-
nieją możliwości, aby wykorzystać ten proces do podjęcia działań na rzecz szeroko rozu-
mianej promocji rozwoju bezgotówkowego. Sukces brytyjskiej inicjatywy „Chip and PIN” 
pokazuje, że działania takie są skuteczne, a wsparcie instytucji publicznych zwiększa za-
ufanie do przekazywanych treści i podnosi ich wiarygodność w oczach opinii publicznej. 
W obliczu niskiego poziomu ubankowienia polskiego społeczeństwa celowe jest włączenie 
do kampanii informacyjnej elementów promujących generalne korzystanie przez Polaków 
z usług bankowych. Drugim obiecującym kierunkiem promowania obrotu kartowego jest 
szersze wprowadzanie na rynek kart zbliżeniowych typu RFID. W tym przypadku kluczo-
we wydaje się działanie na rzecz uświadomienia sprzedawcom korzyści jakie będą odnosili 
z akceptowania tej metody płatności, tj. skrócenia czasu obsługi klienta i zmniejszenia ko-
lejek.

CASHLESS PAYMENTS ON THE POLISH RETAIL MARKET 

Summary

The obtained results indicate that in Poland payment cards still does not constitute an alterna-
tive for cash transactions. The principal barrier of electronic payments development is a low pene-
tration of bank account among Polish society. The second reason is lack of acceptance of electronic 
payment instruments by many of points of sale. Costs are considered to be the most important factor 
for merchants when it comes to decision making concerning launch of acceptance of new payment 
method. Moreover the management has a strong belief that cash is the cheapest payment method and 
therefore there is necessity to inform merchant about substantial costs of cash payments. In the nea-
rest future the migration to EMV smart cards will be the most important project at the Polish payment 
services market. The second promising direction of card payments promotion is the introduction of 
contactless RFID cards. 
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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) oznacza „systematycznie prowadzone pra-
ce twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze 
i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy”1. Obej-
muje ona badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe. Badania podstawowe to po-
szukiwania teoretyczne i prace eksperymentalne, nie ukierunkowane na osiągnięcie bezpo-
średnich zastosowań w praktyce. Badania stosowane służą zdobyciu nowej wiedzy w celu 
uzyskania konkretnych rozwiązań użytecznych. Prace rozwojowe polegają na zastosowaniu 
znanej już wiedzy do opracowania nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów i usług.

Sfera działalności badawczo-rozwojowej obejmuje instytucje i osoby prowadzące pra-
ce twórcze w celu powiększenia zasobu wiedzy i znalezienia nowych zastosowań dla tej 
wiedzy. Swoim zasięgiem obejmuje ona następujące jednostki:

– placówki naukowe PAN,
– jednostki badawczo-rozwojowe (instytuty naukowo-badawcze, centralne laborato-

ria, ośrodki badawczo-rozwojowe). Wyniki ich pracy powinny znaleźć zastosowa-
nie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego,

– jednostki prywatne prowadzące działalność naukową,
– szkoły wyższe,
– jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia itp.),
– jednostki rozwojowe, czyli podmioty gospodarcze prowadzące działalność B+R 

obok swojej podstawowej działalności. Prowadzą one głównie prace rozwojowe 
mające na celu zastosowanie istniejącej już wiedzy. Do tej grupy jednostek zalicza 
się przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze 
badawczo-rozwojowe, 

– pozostałe jednostki. Najczęściej są to szpitale prowadzące prace badawczo-nauko-
we obok swojej podstawowej działalności, które nie zostały zaliczone do jednostek 
badawczo-rozwojowych.

1 Nauka i technika w 2007 roku. GUS, Warszawa 2008, s. 36. 
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Działalność sfery B+R

Działalność badawczo-rozwojową prowadziły w Polsce w 2007 roku łącznie 1144 jed-
nostki, w tym 280 jednostki naukowe (75 placówki naukowe PAN i 180 jednostek badaw-
czo-rozwojowych (JBR), tj. instytuty naukowo-badawcze, centralne laboratoria, ośrodki 
badawczo-rozwojowe (OBR) oraz 25 innych jednostek, a także 26 jednostek obsługi nauki, 
670 jednostek rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz 150 szkół wyższych. Pod wzglę-
dem liczby jednostek prowadzących działalność B+R dominują zatem jednostki rozwojowe 
przedsiębiorstw, nastawione na rozwiązywanie miejscowych problemów naukowych i/lub 
technicznych, zatrudniające w porównaniu do jednostek finansowych ze źródeł budżeto-
wych, relatywnie niewielką liczbę pracowników i dysponujące budżetami badawczymi 
w większym stopniu powiązanymi z wynikami badań. Obserwuje się także negatywne 
zjawisko spadku liczby placówek obsługi nauki i spadek liczby placówek naukowo-badaw-
czych, które podlegają procesowi szybkiej restrukturyzacji metodą połączenia lub likwi-
dacji. 

W 2007 roku wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową (GERD) wy-
nosiła 6673,0 mln zł i była wyższa o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego (tab. 1). 
Natomiast w okresie 2001–2007 wystąpił wzrost wartości nakładów na działalność B+R 
o 37,4%. 

Analizując podstawowe wskaźniki odnoszące się do działalności badawczo-rozwojo-
wej można zauważyć, iż:

a) relacje nakładów na działalność B+R do produktu krajowego brutto w badanym 
okresie kształtowały się na zbliżonym, bardzo niskim poziomie, tj. od 0,56% do 
0,58%, po znaczącym spadku w stosunku do roku 2001, w którym wskaźnik ten 
wynosił 0,64%. Wskaźniki GERD dla Polski pozostają na tradycyjnie niskim po-
ziomie, odbiegając dramatycznie od zaleceń Strategii Lizbońskiej, która w 2002 
roku zobowiązała kraje członkowskie UE do przeznaczenia na sferę B+R 3% PKB 
w 2010 roku, jak również są mniejsze od celów deklarowanych w Narodowej Stra-
tegii Rozwoju na lata 2007–20132; 

b) wysokość nakładów na B+R na mieszkańca wyniosła w 2006 roku 175 zł i w sto-
sunku do roku 2001 wzrosła o 49 zł;

c) W latach 2004–2006 wystąpił spadek zatrudnienia w działalności badawczo-roz-
wojowej o 6,1 tys. osób. W 2007 roku nastąpił niewielki przyrost poziomu zatrud-
nienia, tj. o 0,3%. Działalność tę prowadziło 121,6 tys. osób, w tym 97,3 tys. pra-
cowników naukowo-badawczych. Wskaźnik liczby zatrudnionych w działalności 
B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo wynosił 4,6, a odpowiedni wskaźnik pra-
cowników naukowo-badawczych wynosił 3,6.

2 E. Frejtag-Mika: Science and Innovation Policy in Poland. W: Development, Competitiveness and 
Practice of Economic Policy. Red. E. Frejtag-Mika. PWE, Warszawa 2006, s. 46.
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Tabela 1

Podstawowe wskaźniki w działalności B+R w latach 2001–2007

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nakłady na działalność B+R 
(ceny bieżące) (mln zł) 4858,1 4522,1 4558,3 5155,4 5574,6 5892,8 6673,0

Nakłady na działalność B+R 
w relacji do PKB (w %) 0,64 0,58 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57

Nakłady na działalność B+R 
per capita (w zł) 126 118 119 135 146 155 175

Zatrudnieni w działalności 
B+R na 1000 osób aktywnych 
zawodowo

4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika w 2007 r. GUS, Warszawa 2008, s. 32.

Nakłady wewnętrzne na B+R w 2007 roku obejmowały wydatki bieżące w wysokości 
5171,5 mln zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1501,5 mln zł, w tym nakłady na ma-
szyny i urządzenia stanowiły 1023,7 mln zł. W strukturze nakładów bieżących dominowały 
wydatki osobowe. Wydatki inwestycyjne, w tym na maszyny i urządzenia, wzrosły o 37,8% 
w stosunku do roku poprzedniego. Świadczy to o nieznacznej poprawie zaplecza badaw-
czo-rozwojowego w Polsce. Największe nakłady bieżące na działalność B+R poniosły jed-
nostki badawczo-rozwojowe (1757,6 mln zł) oraz szkoły wyższe (1607,5 mln zł). Ich udział 
w nakładach bieżących w 2007 roku wyniósł odpowiednio 34% oraz 31,1%. Nakłady bieżą-
ce w 2007 ponoszone były głównie na prace rozwojowe (38,3%). Na badania podstawowe 
przypadało 37,8% nakładów, a na badania stosowane – 23,9%. Największą intensywność 
wydatków inwestycyjnych, w tym na maszyny i urządzenia, w porównaniu do wydatków 
osobowych, notowały szkoły wyższe, centralne laboratoria i jednostki rozwojowe. 

Tabela 2

Struktura nakładów na działalność B+R w latach wg źródeł finansowania w 2003–2007 
(ceny bieżące) (w %) 

Źródła fi nansowania 2003 2004 2005 2006 2007

budżet państwa 62,7 61,7 57,7 57,5 58,5
podmioty gospodarcze 23,5 22,6 26,0 25,1 24,5
placówki naukowe PAN i jednostki 
badawczo-rozwojowe 5,9 7,5 7,4 6,7 6,4

organizacje międzynarodowe i instytucje 
zagraniczne 4,6 5,2 5,7 7,0 4,7

pozostałe 3,3 3,0 3,2 3,7 5,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika w 2007 r..., s. 48.
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Działalność B+R finansowana była przede wszystkim ze środków budżetu państwa 
(tab. 2), których udział wykazuje tendencję spadkową do 2006 roku (spadek o 5,2 punktu 
procentowego w stosunku do 2003 r.). W 2007 roku wystąpił niewielki przyrost o 1 punkt 
procentowy. Udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu działalności B+R od 2005 
roku obniżył się o 1,5 punktu procentowego i na koniec okresu badawczego wyniósł 24,5%. 
Pod względem źródeł finansowania Polska odchodzi od modelu, w którym wydatki budże-
towe stanowiły 2/3 nakładów, w kierunku modelu funkcjonującego w krajach o wysokim 
wskaźniku nakładów na B+R, w którym środki budżetowe stanowią ok. 1/3 ogółu nakła-
dów.

Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze przedsiębiorstw

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw na koniec 2007 
roku wyniosły 2 025,7 mln. zł, co oznacza przyrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego. 
Zmianie uległa struktura ponoszonych nakładów. Zwiększyły się nakłady na inwestycje 
o 23,9%, a udział maszyn i urządzeń technicznych w poziome nakładów wzrósł o 66,6% 
w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza, to zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na 
swoje zaplecze badawczo-rozwojowe m.in. na zakup sprzętu do laboratoriów, czy biur kon-
strukcyjnych. Nakłady wewnętrzne na działalność bieżącą stanowiły 76,1% ogółu nakła-
dów i udział ten był niższy o 5 punktów procentowych w stosunku do 2006 roku.

Tabela 3

Nakłady wewnętrzne w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw w latach 2006–2007

Rok Ogółem 
mln zł

Nakłady
bieżące inwestycyjne

mln zł % mln zł %
2006 1858,3 1506,6 81,1 351,7 18,9
2007 2025,7 1541,2 76,1 484,5 23,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika w 2006 r. GUS, Warszawa 2007, s. 76; Nauka 
i Technika w 2007 r..., s. 76.

W latach 2006–2007 nie nastąpiły znaczące zmiany w poziomie i strukturze zatrud-
nienia. Na koniec okresu badawczego pracowało 18 461 osób w działalności badawczo-
-rozwojowej, co oznacza przyrost o 1,5% w stosunku do roku 2006. Zatrudnieni byli prze-
de wszystkim jako pracownicy naukowo-badawczy (62,5%), którzy zajmują się pracą kon-
cepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy Pracowali oni głównie w przemyśle energetycznym 
i górnictwie. Technicy i pracownicy równorzędni stanowili 22,6% ogółu zatrudnionych. 
Uczestniczą oni w działalności B+R poprzez wykonywanie zadań naukowych i technicz-
nych związanych z zastosowaniem pojęć i metod operacyjnych.
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Tabela 4

Poziom i struktura zatrudnienia w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw 
w latach 2006–2007

Rok
Ogółem Pracownicy nauko-

wo-badawczy
Technicy i pracow-
nicy równorzędni Pozostały personel

osoby % osoby % osoby % osoby %
2006 18 194 100 11 408 62,7 4194 23,1 2592 14,2
2007 18 461 100 11 536 62,5 4176 22,6 2749 14,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika w 2006 r..., s. 84, 87; Nauka i Technika 
w 2007 r..., s. 84, 85.

Działalność B+R przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym

W 2007 roku przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego poniosły nakłady 
na działalność B+R w wysokości 380,2 mln zł (tab. 5), czyli 18,8% ogółu nakładów sekto-
ra przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, iż liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego, które ponoszą nakłady na działalność badawczą i rozwojową – (118) jest 
znacznie mniejsza od liczby przedsiębiorstw z przewagą kapitału krajowego (423). Przed-
siębiorstwa te stanowią 18,1% ogółu przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. 

Tabela 5

Nakłady wewnętrzne i zatrudnieni w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw 
w latach 2006–2007

Wyszczególnienie Liczba 
jednostek

Nakłady Zatrudnienie

ogółem 
w mln zł

w tym 
środki 

budżetowe
ogółem 

w tym 
pracownicy 
naukowo-
-badawczy

1 2 3 4 5 6

Sektor przedsiębiorstw 
2006 676 1 858,3 229,2 14 165,9 9 344,3
2007 749 2 025,7 1,5 15 032,1 9 847,9

Przedsiębiorstwa            
2006 560 1 140,7 42,0 8 614,0 5 688,8
2007 653 1 327,4 – 9 641,7 6 352,4

prywatne                         
2006 454 915,9 27,3 6 410,9 4 616,6
2007 542 1 139,7 – 8 235,4 5 434,1

w tym:

– z przewagą kapitału krajo-
wego                 

2006 361 656,1 26,8 4 973,9 3 428,4
2007 423 759,5 – 6 341,4 3 873,9
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1 2 3 4 5 6

– z przewagą kapitału za-
granicznego           

2006 92 259,6 0,5 1 437,0 1 188,2
2007 119 380,2 – 1 894,0 1 560,2

Przedsiębiorstwa publiczne  
2006 106 224,8 14,7 2 198,1 1 068,2
2007 111 187,7 – 1 406,3 918,3

Jednostki pozostałe (JBR-y) 
2006 116 717,6 187,2 5 551,9 3 655,5
2007 96 698,3 1,5 5 390,4 3 495,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika w 2006 r..., s. 75; Nauka i Technika w 2007 r..., 
s. 75.

Analizując wartość nakładów przypadających na jednostkę można zauważyć, iż fir-
ma z przewagą kapitału zagranicznego średnio wydatkuje 3,2 mln zł, zaś przedsiębior-
stwo z przewagą kapitału krajowego przeciętnie przeznacza 1,8 mln zł na działalność B+R. 
W 2006 roku występowała podobna zależność, wydatki wynosiły odpowiednio 2,8 mln zł 
i 1,8 mln zł. W przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego w 2007 roku pra-
cowało 1894 osób, z czego 82,4% stanowili pracownicy naukowo-badawczy, tj. więcej niż 
w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału krajowego – 61,1%. 

Prace B+R podejmowane przez przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagraniczne-
go dotyczą głównie działalności w działach charakteryzujących się wysokim stopniem 
zaawansowania technologicznego. Do działów tych należą przede wszystkim: produkcja 
sprzętu transportowego, w tym w szczególności produkcja statków powietrznych i kosmicz-
nych, produkcja maszyn biurowych, komputerów, produkcja maszyn i aparatury elektro-
nicznej oraz produkcja środków farmaceutycznych i zielarskich. Takie kierunki podejmo-
wania działalności B+R przez przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego należy 
uznać za korzystne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, tym bardziej, że skala 
nakładów ponoszonych w tych dziedzinach przez przedsiębiorstwa z przewagą kapitału 
zagranicznego wyraźnie przekracza wartość środków wydatkowanych przez przedsiębior-
stwa z przewagą kapitału polskiego3. 

Podsumowanie

Działalność badawczo-rozwojowa swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej jednostek. 
W 2001 roku do sfery B+R należało 920 jednostek, zaś sześć lat później 1144, co oznacza 
przyrost o 24%. Tendencja ta świadczy o tym, że coraz więcej podmiotów prowadzi badania 
naukowe, mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania polskiej gospodarki.

3 J. Witkowska: Zagraniczne źródła innowacji w gospodarce polskiej. W: Procesy innowacyjne w pol-
skiej gospodarce. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 26, Warsza-
wa 2005, s. 47.
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Analizując podstawowe wskaźniki odnoszące się do działalności badawczo-rozwojo-
wej można zauważyć, że:

– relacje nakładów na działalność B+R do PKB kształtowały się na bardzo niskim 
poziomie, tj. od 0,56 do 0,58%,

– w latach 2004–2006 wystąpił spadek poziomu zatrudnienia o 6,1 tys. osób. W 2007 
roku można zaobserwować niewielki przyrost poziomu zatrudnienia, tj. o 0,3% 
w stosunku do roku poprzedniego,

– w 2007 roku nastąpiła poprawa zaplecza badawczo-rozwojowego jednostek, o czym 
świadczy wzrost nakładów na inwestycje o 37,8%,

– działalność B+R finansowana była przede wszystkim ze środków budżetu pań-
stwa. Ich udział wyniósł średnio 59,6%,

– w 2007 roku nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw 
wzrosły o 9% w stosunku do roku poprzedniego. Zmianie uległa struktura pono-
szonych nakładów. Zwiększyły się nakłady na inwestycje o 23,9%,

– w latach 2006–2007 nie nastąpiły znaczące zmiany w poziomie i strukturze za-
trudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Dominowali pracownicy naukowo-badaw-
czy, których udział wyniósł 62,5% ogółu zatrudnionych,

– w 2007 roku przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego poniosły nakłady 
na działalność B+R w wysokości 18,8% ogółu nakładów sektora przedsiębiorstw, 
a wartość nakładów przypadających na jednostkę była prawie dwukrotnie wyższa 
w porównaniu z przedsiębiorstwami, z przewagą kapitału krajowego.

Pozytywnie należy ocenić działalność B+R, w szczególności w sektorze przedsię-
biorstw. Wzrost nakładów finansowych tych jednostek świadczy o coraz większym zaanga-
żowaniu przedsiębiorstw w podnoszeniu jakości i innowacyjności swoich produktów.

POLISH ENTERPRISES RESEARCH  AND  DEVELOPMENT  ACTIVITY

Summary

The paper presents research and development activity of the enterprise. The activity is treated 
as the tool to deepen the knowledge used on various fields. The paper deals with the basic and practi-
cal researches as well as with developmental ones.  

The basic rates of research and development activity of enterprise belonging to the domain, 
for the years 2001 to 2006 have been presented. There also has been described the dependence of the 
expenditure on researches and development activity in relation to GDP (Gross Domestic Product) and 
to GDP per capita as well as to the employment level. The fact that the government budget is the basic 
source of financing research and development activity has been pointed out..

Moreover, the level and structure of the own and outside expenditures has been presented, ta-
king into consideration current and capital expenditure of the enterprise conducting the above activi-
ty. The level and structure of employment in research and development activity considering the sector 
of enterprises for the years 2006–2007 has been described.
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The own expenditures and employment in the research and development activity of the enter-
prise with foreign and domestic capital have been characterised.  During the analysis of expenditures 
value in each enterprise, the superiority of expenditures in the enterprises with foreign capital has 
been noticed.
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KRYTYCZNA OCENA WYBRANYCH BŁĘDÓW ANALIZY FINANSOWEJ

Wprowadzenie

Analiza finansowa jest częstym tematem prac licencjackich z zakresu finansów, co 
często powoduje, że jest traktowana jak mechaniczny proces wymagający wykonania okreś-
lonych czynności. Tymczasem na poziomie profesjonalnym, analiza finansowa jest nie-
zmiernie istotnym elementem wyceny finansowej, analiz upadłości, oceny bieżącej sytuacji 
kredytowej i musi być wykonywana poprawnie, z należnym namysłem i zastanowieniem. 
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie częstych błędów popełnianych w analizie 
finansowej, mających często istotny wpływ na wyciągane na podstawie tej analizy wnio-
ski. 

Ignorowanie różnic w konstrukcji wskaźników finansowych

Analiza wskaźnikowa nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli obliczone wskaźniki 
finansowe porównuje się do średniej branżowej. Średnie branżowe albo autor danego opra-
cowania oblicza sam, albo (częściej) wykorzystuje gotowe bazy danych, czy to w postaci 
biuletynów GUS, czy to wartości publikowane przez czasopismo „Rachunkowość”, czy też 
bazy z płatnych serwisów. Częstym rozwiązaniem jest także wykorzystywanie wielkości 
zapożyczonych z innych opracowań. 

Niezależnie od źródła wielkości odniesieniowych, korzystanie z gotowych wartości 
zamiast obliczenia ich we własnym zakresie wiąże się często z niesprawdzeniem czy zasto-
sowano te same definicje wskaźnika finansowego. To z kolei często powoduje, że istnieje 
ryzyko, że dokona się porównania dwóch bardzo różnych konstrukcji tego samego wskaź-
nika, co oczywiście może prowadzić do błędnych wniosków. 

Na przykład, obliczając cykl należności w jednym opracowaniu (a) można użyć for-
muły należności bilansowe (krótkookresowe) na koniec roku podzielone przez przychody 
ze sprzedaży netto razy ilość dni w roku (365 dni), a w drugim opracowaniu (b) może to być 
średni stan należności (po odjęciu długookresowych należności handlowych) podzielony 
przez 1, 22 (aby usunąć podatek VAT) podzielony przez roczny obrót (przychody ze sprze-
daży netto plus pozostałe przychody operacyjne plus przychody finansowe). Na dodatek, 
mogło się zdarzyć, że jako liczbę dni w okresie wykorzystano nie zwyczajowe 360 czy 365 
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ale 252, bo tyle jest średnio dni roboczych w roku. Aby pokazać jak diametralną różnicę to 
może wnosić, przyjmijmy, że:

– należności krótkookresowe na koniec roku = 10 000 zł,
– średni stan należności krótkookresowych = 8500 zł,
– w tym średni stan długookresowych należności handlowych = 7000 zł,
– przychody ze sprzedaży netto = 30 000 zł,
– obrót przedsiębiorstwa = 40 000 zł. 
Wskaźnik obliczony zgodnie z definicją (a) wynosi 10 000 / 30 000 × 365 = 122 dni, 

natomiast obliczany zgodnie z drugą definicją (b) wynosi [(8500 – 7000) / 1,22] / 40 000 × 
365 = 12 dni. Jeżeliby jeszcze przyjąć do obliczeń liczbę dni roboczych w roku, cykl należ-
ności wynosiłby 8 dni. 

Bardzo częstym wskaźnikiem, dla którego poszukuje się wartości średnich jest wskaź-
nik płynności bieżącej i podwyższonej. Tutaj ponownie można porównywać dwie zupełnie 
odmienne konstrukcje wskaźnika, na przykład (a) aktywa bieżące podzielone przez zobo-
wiązania bieżące, oraz (b) (aktywa bieżące – krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe 
- aktywa bieżące, na których ustanowiono zabezpieczenie kredytu minus długookresowe 
należności handlowe – środki pieniężne w banku stanowiące zabezpieczenie spłaty kredy-
tu) / (zobowiązania krótkookresowe – długookresowe zobowiązania handlowe – rozliczenia 
międzyokresowe). Poniżej, przedstawiono hipotetyczny przykład na obliczenie wskaźni-
ków według obydwu definicji: 

– aktywa bieżące na koniec roku = 10 000 zł,
– krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe = 3000 zł,
– zapasy, na których ustanowiono zabezpieczenie kredytu = 1000 zł,
– środki pieniężne w banku stanowiące zabezpieczenie kredytu = 2000 zł,
– długookresowe należności handlowe = 3000 zł,
– zobowiązania krótkookresowe = 5000 zł,
– (pasywne) rozliczenia międzyokresowe = 1000 zł,
– długookresowe zobowiązania handlowe = 1000 zł.
Gdyby obliczyć wskaźnik płynności bieżącej zgodnie z definicją (a) otrzymamy: 

10 000 zł / 5000 zł = 2,0, a zgodnie z definicją (b) będzie to: (10 000 – 3000 – 2000 – 3000 
– 1000) / (5000 – 1000 – 1000) = 1000 / 3000 = 0,33. Przyjmując, że analityk finansowy by 
nie wiedział o zastawie na zapasach i środkach pieniężnych wskaźnik (b) wynosiłby (10 000 
– 3000 – 3000) / (5000 – 1000 – 1000) = 4000 / 3000 = 1,34.

Błędna interpretacja wskaźników finansowych

Innym dość częstym problemem analizy wskaźnikowej jest błędna interpretacja 
uzyskanych wyników. Pomijając sytuacje rzeczywiście trudne do interpretacji, często są 
to podstawowe błędy wynikające z niezrozumienia konstrukcji wskaźników. Typowym 
wskaźnikiem, który często doczekuje się błędnej interpretacji są wskaźniki stopnia dźwig-
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ni operacyjnej (DOL – ang. degree of operating leverage) oraz stopnia dźwigni finansowej 
(DFL – degree of financial leverage). 

Problem zaczyna się od tego, że funkcjonują (co najmniej) dwie konstrukcje obydwu 
wskaźników, które jednak są oparte na nieco innej idei i które podlegają odmiennej inter-
pretacji. Dla DOL pierwszą wersję wskaźnika oblicza się jako procentową zmianę wyniku 
operacyjnego podzieloną przez procentową zmianę sprzedaży. Druga wersja DOL oblicza-
na jest jako (przychody ze sprzedaży netto – zmienne koszty operacyjne) podzielone przez 
(przychody ze sprzedaży netto – zmienne koszty operacyjne – stałe koszty operacyjne). 

Dla DFL pierwsza konstrukcja obliczana jest jako procentowa zmiana wyniku fi-
nansowego brutto (lub netto) podzielona przez procentową zmianę wyniku na działalności 
operacyjnej. Druga formuła obliczana jest jako (przychody ze sprzedaży netto – zmienne 
koszty operacyjne – stałe koszty operacyjne) / (przychody ze sprzedaży – zmienne koszty 
operacyjne – stałe koszty operacyjne – koszty finansowe (z definicji stałe, bo nie zależą od 
sprzedaży)). 

Prawdopodobnie właśnie z powodu funkcjonowania dwóch alternatywnych konstruk-
cji wspomnianych wskaźników, dość często można się spotkać z ich niewłaściwą interpre-
tacją. Pierwsza formuła dla DOL pokazuje o ile procent zmieni się wynik operacyjny w re-
akcji na zmianę przychodów ze sprzedaży netto o jeden procent. DFL w wersji pierwszej 
pokazuje procentową reakcję wyniku finansowego brutto (lub netto) w reakcji na zmianę 
wyniku finansowego o jeden procent. 

W wersji drugiej DOL przedstawia o ile złotych zmieni się wynik operacyjny, jeżeli 
przychody ze sprzedaży zmienią się o 1 zł, DFL pokazuje o ile złotych zmieni się wynik 
finansowy brutto w reakcji na zmianę wyniku operacyjnego o jeden złoty. 

Stopnie dźwigni operacyjnej i finansowej nie są jedynymi wskaźnikami, w przypad-
ku których można doszukać się błędów w interpretacji, błędy w interpretacji dość często 
pojawiają się także np. przy wskaźnikach zadłużenia i cyklach.  

Zmiana w procentach czy punktach procentowych

Wskaźniki finansowe są często z definicji podawane jako wielkości procentowe, stąd 
przy analizie tempa ich zmian często występują nieporozumienia, co do określenia szyb-
kości ich zmian. Jeżeli wskaźnik finansowy wynosił 5% i wzrósł do 10%, to wzrósł o 5 
punktów procentowych (p.p.) ale o 50%. 

Tak długo, jak długo części opisowej analizy towarzyszą tabele z wartościami, można 
domyślić się o co autorowi opracowania chodzi, jednak dość często błędom przy określaniu 
zmian towarzyszy nieodwoływanie się do konkretnych tabel z odpowiednimi wskaźnikami 
lub w ogóle brak tabel (np. tylko wykresy bez podanych wartości).



340 Joanna Wyrobek

Koncentracja wyłącznie na analizie wskaźnikowej

Analiza wskaźnikowa jest oczywiście niezmiernie istotnym elementem analizy fi-
nansowej, lecz nie można ograniczać analizy finansowej wyłącznie do oceny wskaźników 
finansowych oraz do analizy wstępnej sprawozdań finansowych. 

Istnieje duża grupa czynników jakościowych, które w istotny sposób rzutują na ocenę 
kondycji finansowej przedsiębiorstwa zarówno obecnie, jak i na prognozy jak ta sytuacja 
będzie się zmieniała w przyszłości. Należą do nich między innymi następujące kwestie:

– ile lat funkcjonuje przedsiębiorstwo (im dłużej, tym jest bardziej wiarygodne), 
– jakie są dotychczasowe efekty działalności przedsiębiorstwa, 
– czy rodzaj prowadzonej działalności dobrze rokuje na przyszłość, 
– ocena rynku i strategii marketingowej, pozycja w branży obecnie i w przyszłości, 
– ocena kierownictwa przedsiębiorstwa i jakości zarządzania, 
– opinia o przedsiębiorstwie wśród kontrahentów i konkurentów, 
– zdolności produkcyjne firmy, rentowność podstawowych produktów, asortyment, 

stopień zużycia majątku, stan pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, 
– czy przedsiębiorstwo się ubezpiecza, do jakiego stopnia, 
– w jakim tempie do tej pory przebiegał rozwój przedsiębiorstwa, jakie są prognozy 

na przyszłość, 
– jakie przedsiębiorstwo ma możliwości zbytu.
Bardzo często w analizie finansowej brakuje tej jakościowej części analizy, tymcza-

sem jest ona niezbędna do prawidłowej oceny przedsiębiorstwa. Wartości liczbowe muszą 
bowiem zgadzać się z ogólnym obrazem firmy, odpowiadającym na wymienione powyżej 
podstawowe pytania. Na przykład, w przypadku oceny jakości kredytowej przedsiębior-
stwa na potrzeby banku, analiza wskaźnikowa stanowi jedynie 25% całkowitej oceny. Po-
została część obejmuje aspekty pozafinansowe, mające jednak istotny wpływ na sytuację 
finansową podmiotu gospodarczego:

1. Ocena sytuacji finansowej 25% oceny (wskaźniki rentowności 20%, wskaźniki 
płynności 15%, wskaźniki zadłużenia 20%, wskaźniki wiarygodności kredytowej 
25%, projekcje finansowe 20%).

2. Aspekty pozafinansowe 40% oceny (ocena właściciela 37,5%, zasoby ludzkie 
12,5%, procedury i organizacja 12,5%, produkt i technologia 12,5%, współpraca 
z otoczeniem 12,5%, zbyt 12,5%).

3. Pozycja konkurencyjna kredytobiorcy w sektorze 18%.
4. Ocena obszaru działania 12%.
5. Ocena uwarunkowań formalnych i prawnych otoczenia 5%. 
Jak to wynika z przedstawionych proporcji, jedynie 25% ogólnej oceny wiarygodności 

przedsiębiorstwa jest bezpośrednio oparta na analizie wskaźnikowej. Wynika to z faktu, że 
sprawozdania finansowe dostarczają ograniczonej informacji o firmie i występuje potrzeba 
uzupełnienia tych informacji o dodatkowe elementy. 
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Należy również wspomnieć o możliwość zastosowania: analizy progu rentowności, 
marginesów bezpieczeństwa, cyklu życia produktów w danym przedsiębiorstwie, zbada-
nia elastyczności kosztów, czy porównania cen pomiędzy danym przedsiębiorstwem a jego 
konkurencją. 

Pomijanie kwestii ryzyka

Analiza wskaźnikowa traktowana jako analiza pojedynczych wskaźników nie daje 
zbyt dobrego obrazu ryzyka danego przedsiębiorstwa. Dopiero systemy oceny punktowej 
oparte na porównaniu wskaźników finansowych do średniej branżowej pozwalają osza-
cować ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa. Alternatywą są modele prognozowania 
upadłości, które zastosowane w większej ilości dają dość wiarygodną ocenę czy firmie 
nie zagraża niewypłacalność. Niestety, w analizach finansowych niemalże zawsze brakuje 
zarówno metod punktowych, jak i wykorzystania modeli prognozowania upadłości. Moż-
na zatem zaryzykować stwierdzenie, że pomijając wskaźniki stopnia dźwigni operacyjnej 
i stopnia dźwigni finansowej, analizy finansowe rzadko uwzględniają jakiekolwiek aspekty 
ryzyka w przedsiębiorstwie. 

Niekiedy pewne aspekty ryzyka działalności gospodarczej można znaleźć w anali-
zie wstępnej, gdyż doświadczeni analitycy zawsze zwracają uwagę na stabilność wzrostu 
sprzedaży i wyników finansowych. Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek miarach ilościo-
wych, gdyż odchylenie standardowe lub wariancja pokazują odchylenia od średniej zarów-
no dodatnie jak i ujemne, gdy tymczasem negatywne są jedynie spadki.

Należałoby zatem stworzyć nową miarę zmienności, uwzględniającą wyłącznie od-
chylenia ujemne i odnoszącą średnie odchylenie ujemne do średniej wielkości badanej 
zmiennej. Propozycję takiego miernika przedstawia tabela 1 (i dalszy opis).  

Tabela 1

Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa X (mln zł) oraz ich zmiana w ujęciu wartościowym 
w latach 2001–2007

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sprzedaż 100 120 100 140 130 140 150
Zmiana w % – 20 –20 40 –10 10 10
Zmiana (–) – 0 20 0 10 0 0
Zmiana % – 20% –16,7% 40% –7,1% 7,7% 7,1%

Źródło:  opracowanie własne.

W oparciu o przychody ze sprzedaży przedstawione w drugim wierszu, obliczono ich 
zmianę wartościową w wierszu trzecim, a w wierszu czwartym pozostawiono tylko zmiany 
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ujemne. Średnia ujemna zmiana (przeliczając na 6 lat, za które posiadano obliczone zmiany 
sprzedaży) wynosiła 5 mln zł, co po odniesieniu do średniej sprzedaży dało 3,98%. A zatem 
w firmie istniało zagrożenie spadku sprzedaży, ale średnio na rok ten spadek wynosił ok. 
4%. Największy spadek jaki nastąpił wyniósł 16,7% sprzedaży z poprzedniego roku (jest 
to wysoka wartość, wydaje się że akceptowalnym poziomem jest 5%). Spadki odnotowano 
w 2 latach z 6 lat obserwowanych, czyli prawdopodobieństwo spadku sprzedaży wynosiło 
1/3 (dość wysokie). A zatem, w oparciu o dane historyczne, nie można wykluczać spadku 
sprzedaży w kolejnych latach, przedsiębiorstwu nie zawsze udawało się podnieść przycho-
dy ze sprzedaży. 

Zmiany sprzedaży warto także odnieść do zmian przychodów ze sprzedaży do całej 
branży (średnia dla firm o danym PKD) gdyż częściowo spadki mogą wynikać z pogor-
szenia koniunktury w całej branży (co nie oznacza, że bardzo dobre przedsiębiorstwo nie 
będzie zwiększało sprzedaży nawet przy niekorzystnej koniunkturze).

Tabela 2

Porównanie zmian sprzedaży w przedsiębiorstwie X do zmian sprzedaży w całej branży 
w latach 2001–2007

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sprzedaż 100 120 100 140 130 140 150
Zmiana %  – 20,0% –16,7% 40,0% –7,1% 7,7% 7,1%
Branża 10 000 12 000 11 000 15 000 16 000 16 000 18 000
Zmiana %  – 20,0% –8,3% 36,4% 6,7% 0,0% 12,5%

Źródło:  opracowanie własne.

Jak to wynika z tabeli 2, spadki sprzedaży przedsiębiorstwa X były dużo wyższe niż 
zmiany sprzedaży w całej branży, co oznacza, że przedsiębiorstwo było obarczone wyż-
szym ryzykiem niż cała branża.

Dostosowanie analizy finansowej do celu badania

Choć niewątpliwie wskaźniki finansowe są takie same niezależnie od celu, dla jakiego 
przeprowadza się analizę wskaźnikową (czy też szerzej, finansową), to jednak ich dobór po-
winien być związany z zagadnieniem, jakie podlega badaniu. Inaczej bowiem sprawdzane 
będzie przedsiębiorstwo pod kątem np. udzielenia długookresowego kredytu bankowego, 
a inaczej pod kątem kredytowania krótkookresowych należności handlowych. Inne pytania 
na które może odpowiadać analiza finansowa to np.:

– udzielenie zwolnień z zabezpieczenia krótkookresowych transakcji, 
– wiarygodność kontrahenta pod kątem wywiązania się z umowy czy kontraktu, 
– atrakcyjność jako podmiot przejęcia, 
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– atrakcyjność inwestycyjna dla potencjalnego udziałowca, 
– atrakcyjność inwestycyjna dla funduszu venture capital.
W przypadku badania zdolności do obsługi zadłużenia, podstawowym pytaniem bę-

dzie kwestia zdolności spłaty zadłużenia i niskiego ryzyka utraty tej zdolności. A zatem, 
celem analizy będzie sprawdzenie stabilności sprzedaży i wyników finansowych i niepo-
dejmowania przez zarząd ryzykownych projektów czy decyzji. W przypadku kredytowania 
krótkookresowego i ewentualnych zwolnień z zabezpieczeń będzie to pytanie o bieżącą 
płynność i porównanie do sytuacji w zeszłym roku. Atrakcyjność jako podmiot przejęcia to 
zapytanie o rentowność i dynamikę sprzedaży oraz bazę dostawców i odbiorców, atrakcyj-
ność inwestycyjna to zbadanie potencjału rozwojowego pod kątem możliwości uzyskania 
dodatkowego kapitału (zwłaszcza z kredytów), innowacyjności, skłonności zarządu do po-
dejmowania ryzyka w celu zmaksymalizowania tempa wzrostu. 

Wiarygodność wywiązania się z kontraktu będzie badana przede wszystkim jako nie-
zagrożenie utratą płynności i wypłacalności w okresie realizacji kontraktu i ocena charak-
teru zarządu – jak dużą wagę przywiązywano w przeszłości do rzetelnego rozliczania się 
z klientami i kontrahentami. 

Odnoszenie się do ogólnych wielkości odniesieniowych 
zamiast do średnich branżowych dla danego PKD

Dość często, nawet poważne opinie sądowe wykorzystują ogólne wielkości odniesie-
niowe wskaźników finansowych, na przykład, że wskaźnik płynności bieżącej powinien 
być znacząco wyższy od 1,5 a wskaźnik płynności przyspieszonej nie niższy niż 1,0. Jak-
kolwiek słuszna jest ta zasada jako ogólna wytyczna dla przedsiębiorców, to jednak już 
wyciąganie wniosku że przedsiębiorstwo utraciło płynność gdyż jego wskaźnik płynności 
przyspieszonej wynosił 0,9 jest wnioskiem dość pochopnym, zwłaszcza jeżeli średnia bran-
żowa dla przedsiębiorstw o tym PKD wynosiła w danym okresie 0,8. 

Wydaje się również, że w przypadku specjalistycznych analiz, gdzie opinia analityka 
ma ogromny wpływ na los przedsiębiorstwa (np. udzielanie kredytu) konieczne jest ope-
rowanie średnimi branżowymi dla PKD dokładnie odpowiadającemu głównej, wiodącej 
działalności danego przedsiębiorstwa (cztery cyfry nie tylko dwie pierwsze PKD). Może 
bowiem zachodzić istotna różnica we wskaźnikach finansowych np. przedsiębiorstw pro-
dukujących opony samochodowe i przedsiębiorstw zajmujących się bieżnikowaniem opon 
(tab. 3). 

Dla porównania jeszcze warto spojrzeć na średnie branżowe publikowane w czaso-
piśmie „Rachunkowość”. Dla sekcji „Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz-
nych” (PKD25) średni wskaźnik płynności zwykłej wynosił za rok 2006: 1,92 a wskaźnik 
płynności przyspieszonej: 1,24. Wartości maksymalne wynosiły (odpowiednio) 6,57 i 4,86 
a minimalne: 0,21 i 0,03. 
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Powyższy przykład prowokuje jeszcze jedną obserwację: średnie wskaźniki branżowe 
mogą zależeć od stosowanej bazy danych, jak to ilustruje przykład różnic pomiędzy średnią 
z bazy Effect i średnich publikowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Nieuwzględnianie przy stosowaniu wielkości wzorcowych wpływu wielkości 
przedsiębiorstwa

Stosowanie porównań do średniej branżowej jest definitywnie najlepszym sposobem 
określania sytuacji danego przedsiębiorstwa, jednak wydaje się, że konieczne jest przy tym 
zwrócenie uwagi na wielkość przedsiębiorstwa. Trudno określić, jaką definicją MSP się 
posługiwać: czy wielkością obrotu, czy wielkością aktywów czy też wielkością zatrud-
nienia, ale badania wskazują, że wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa pewne 
wskaźniki ulegają poprawie. W szczególności, dla małych przedsiębiorstw wydaje się, że 
wskaźniki płynności i rentowności mogą być niższe o ok. 20% niż w przypadku dużych 
przedsiębiorstw (na podstawie Wyników finansowych podmiotów gospodarczych GUS). 
W przypadku analizy małych przedsiębiorstw, wydaje się szczególnie istotne porównanie 
ich do ich bezpośredniej konkurencji, z tej samej branży, tego samego regionu i o podobnej 
wielkości – choć pozostaje kwestią dyskusyjną czy można akceptować zaniżone wskaźniki 
finansowe i uważać je za cechę tego segmentu przedsiębiorstw. 

Niezamieszczanie na końcu wykonanej analizy tablicy z definicjami 
stosowanych wskaźników i samych sprawozdań

Z uwagi na rozbieżności w stosowanych definicjach wskaźników finansowych, brak 
dokładnych definicji wykorzystanych wskaźników razem z nazwami na końcu opracowa-
nia, stawia często pod znakiem zapytania wiarygodność całej analizy oraz jej porównywal-
ność z innymi opracowaniami. Dodatkowym utrudnieniem mogą być również różne wersje 
sprawozdań finansowych: przed audytem, z korektami przed audytem, po audycie. Nie-
kiedy można znaleźć 3 lub 4 wersje sprawozdań finansowych, które są opatrzone różnymi 
datami ich publikacji i jeżeli na końcu lub w środku analizy autor nie zamieści sprawozdań 
finansowych, na których się oparł wraz ze źródłem ich pochodzenia, może nie być wiadomo 
z której wersji korzystał. 

Warto przy okazji zauważyć, że w przypadku np. sprawozdań kwartalnych spółek 
giełdowych często wspomniane sprawozdania zawierają błędy, przykładowe pomyłki to:

– mylenie skonsolidowanego sprawozdania z nieskonsolidowanym, 
– niepodpisywanie które sprawozdanie jest skonsolidowane, a które nie, 
– mylenie podpisów pod kolumnami z danymi np. podanie że są to dane za III kwar-

tał 2006 roku, gdy w rzeczywistości jest to III kwartał 2007 roku, albo informacja 
że dane są wyłącznie za III kwartał 2008 roku gdy w rzeczywistości są to dane za 
kwartały I, II i III 2008 roku, 
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– niepodawanie waluty w której podawana jest dana wielkość, np. całe sprawozdanie 
jest podawane w złotych (nie wiadomo czy złotych czy tysiącach złotych) ale dywi-
denda jest podawana w euro, ale nie jest to nigdzie napisane. 

Intepretacja wskaźników finansowych

Jest to prawdopodobnie największy problem analizy finansowej, a mianowicie na-
stawienie analityka i wybrany sposób interpretacji wskaźników finansowych. Analiza 
wskaźnikowa ma to do siebie, że jest bardzo wrażliwa na różnoraką interpretację. Podając 
najprostszy przykład, niższy od średniej branżowej wskaźnik rotacji zapasów można inter-
pretować pozytywnie jako wyższą efektywność wykorzystywania zapasów, ale także jako 
objaw negatywny – zbyt niski poziom zapasów, zagrażający ciągłości produkcji i sprzeda-
ży. Niższa rentowność od średniej branżowej może oznaczać niższe ryzyko ale także gorszy 
dochód na jednostce np. aktywów. Praktycznie jedynie modele prognozowania upadłości są 
w miarę jednoznaczne i obiektywne, gdyż pokazują które przedsiębiorstwa są zagrożone 
upadłością. Jednak także i tutaj niekiedy popełniane są błędy, gdy aplikuje się modele pro-
gnozowania upadłości obliczone np. dla firm budowlanych do firm usługowych, które co 
gorsza mogą w dużym stopniu bazować na leasingu i wynajmie. 

Stosowanie tylko jednego modelu prognozowania upadłości

Wiele spośród polskich modeli prognozowania upadłości zostało stworzonych w opar-
ciu o 20–25 przedsiębiorstw, czyli na stosunkowo małej próbie. Nawet jeżeli próba była 
zróżnicowana pod kątem formy własności i rodzaju działalności, raczej nie można oczeki-
wać, że objęła wszystkie sekcje działalności gospodarczej. Dodatkowo, modele powstawały 
w oparciu o dane za 2–5 lat a zatem za stosunkowo krótki okres. Stąd stosowanie tylko 
jednego z takich modeli do określenia zagrożenia upadłością jest ryzykowne, gdyż można 
bardzo łatwo dojść do błędnych wniosków. Tylko jeżeli w analizie zastosuje się dużą gru-
pę modeli i przy zwróceniu uwagi czy można je zastosować do danego przedsiębiorstwa, 
można oczekiwać wiarygodnych rezultatów. Ponadto, modele prognozowania upadłości są 
zwykle cytowane za innym cytatem, rzadko kiedy odwołania następują bezpośrednio do 
oryginalnego źródła. W wyniku kolejnych odwołań, zwykle giną szczegółowe definicje 
wskaźników jakie należy zastosować do modelu i na przykład pojawia się potem problem 
czy „kapitał” w danym modelu oznacza „kapitał własny”, czy „pasywa ogółem” a może 
chodzi o „kapitał obrotowy netto”. 

Wybieranie jedynie takich wskaźników finansowych, 
które służą z góry założonym wnioskom

Niekiedy czytając opracowanie, trudno oprzeć się konkluzji, że jest ono przygotowane 
w celu udowodnienia z góry przyjętej tezy, na przykład w przypadku prospektów emisyj-
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nych. Na przykład, przedsiębiorstwo zamieszcza sprawozdania finansowe z podziałem na 
działalność kontynuowaną i zaniechaną i oblicza także dla obydwu działalności wskaźniki 
finansowe (dla niektórych lat wspólnie). Alternatywnie, w prospekcie emisyjnym poda-
wane są jedynie wskaźniki finansowe korzystnie świadczące o sytuacji przedsiębiorstwa, 
pomija się zaś te, które są niekorzystne (np. pomija się rentowność na poziomie sprzedaży, 
podając jedynie rentowność netto lub odwrotne). 

W niektórych przypadkach podawane i akcentowane są wskaźniki najgorsze, np. że 
przedsiębiorstwo wydłużyło cykl należności i zobowiązań, albo że wygenerowało ujemne 
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, bez odniesienia się do pogarszającej się 
sytuacji w całej branży lub bez pokazywania pozytywnych aspektów (dodatni wynik na 
działalności operacyjnej, silny wzrost sprzedaży). 

Brak podsumowania i wniosków końcowych, 
brak interpretacji wykonywanych obliczeń

Z punktu widzenia odbiorcy analizy finansowej, istotnym jest aby dostarczana mu 
analiza była spójna i pełna, czyli aby analityk zadał sobie trud napisania zrozumiałym języ-
kiem interpretacji obliczonych wskaźników i innych analiz. W wielu przypadkach element 
ten jest całkowicie pominięty lub wykonany niedbale i niezrozumiale, bez wyjaśnień i bez 
przedstawienia przyjętych założeń. Bardzo rzadko również na końcu analizy pojawiają się 
wnioski końcowe, których zadaniem ma być podsumowanie wykonanych czynności i pod-
kreślenie najważniejszych obserwacji. Tymczasem analiza i synteza są podstawowymi na-
rzędziami pracy analityka. 

Brak podpisy osoby odpowiedzialnej za wykonaną analizę finansową

W przypadku jakichkolwiek ocen przedsiębiorstwa wydaje się niezbędne, aby zarów-
no wykonawcy, jak i osoba odpowiedzialna za całość projektu były wpisane albo na począt-
ku albo na końcu opracowania, wraz z danymi kontaktowymi. 

W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości, powinna być bowiem możliwość 
bezpośredniego kontaktu z autorami w celu dokonania dalszych ustaleń. Podobnie, bardzo 
często na początku analizy brakuje wspomnienia celu dla jakiego została ona wykonana 
oraz zleceniodawcy. 

Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że wiele gotowych rapor-
tów i analiz dotyczących czy danej branży czy sytuacji danego przedsiębiorstwa wymaga 
bardzo dużej wnikliwości badawczej i dystansu, gdyż nie zawsze są do końca wiarygodne. 
Do pełnego zrozumienia wykonanych badań konieczna jest znajomość wszelkich definicji 
i założeń, jak i konkretnego pytania badawczego (tez badawczych). 
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W sytuacji gdy taka informacja towarzysząca jest niepełna, należy podchodzić z dużą 
ostrożnością do wszelkich wielkości liczbowych i ich interpretacji. W przypadku dostęp-
nych sprawozdań finansowych często konieczne jest obliczenie wskaźników finansowych 
we własnym zakresie aby je skonfrontować ze wskaźnikami prezentowanymi w opracowa-
niu. 

Problemem analizy finansowej jest również niezawiniony subiektywizm opinii anali-
tyka, gdyż analiza finansowa jest dziedziną w której zwykle nie ma jednoznacznych opinii 
i jednomyślnych wniosków. Wskaźniki finansowe czy inne metody obliczeniowe są jedynie 
narzędziami, które trzeba umiejętnie i mądrze zastosować. 

CRITICAL EVALUATION OF SELECTED MISTAKES IN FINANCIAL ANALYSIS

Summary

The purpose of this article was to present a selected number of mistakes committed in financial 
analysis and to recommend a certain standard of contents of such financial reports.  
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ZNACZENIE EKSPANSJI KREDYTU HANDLOWEGO 
DLA POLITYKI MONETARNEJ

Wprowadzenie

Problem wpływu kredytu kupieckiego na skuteczność polityki monetarnej jest podej-
mowany w literaturze dość incydentalnie1. Wydaje się, iż w obecnych warunkach gospo-
darczych problem jest bardzo istotny. Reakcja przedsiębiorstw na impulsy monetarne może 
osłabić ich nasilenie bądź wywołać skutek odwrotny od zamierzonego. Podstawą prowadze-
nia polityki pieniężnej przez banki centralne jest informacja o wielkości podaży pieniądza.  
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz kwerendy literatury postawiono następującą 
tezę: podaż kredytu kupieckiego skorelowana jest z podażą pieniądza mierzoną agregatami 
pieniężnymi. Przedsiębiorstwa, w następstwie ograniczeń ilości pieniądza w obiegu, reagu-
ją zwiększoną ofertą / podażą kredytu kupieckiego mierzoną wartością należności handlo-
wych, a w związku z tym, z jego wykorzystaniem w obrocie gospodarczym. Uzasadnionym 
jest zatem podejście, iż podaż kredytu kupieckiego zwiększa podaż pieniądza. Przedsię-
biorstwa, w następstwie ograniczeń w dostępie do kapitału, samodzielnie kreują pieniądz 
kredytowy na rynku towarów i usług. Należności handlowe stają się ekwiwalentem depo-
zytów przedsiębiorstw. Artykuł uzupełnia piśmiennictwo w zakresie omawianego tematu. 
Prezentuje weryfikację empiryczną opartą na analizie i ocenie zmian poziomu należności 
handlowych w kontekście zmian wielkości agregatów monetarnych. 

Problem pośrednictwa finansowego przedsiębiorstw w warunkach restrykcyjnej 
polityki monetarnej

Autorzy nawiązujący do ścisłych powiązań ilości kredytu handlowego w gospodarce 
z polityką monetarną zauważają, iż nasilenie dążeń inflacyjnych, które w konsekwencji 
powoduje trudności w pozyskaniu kapitału ze źródeł instytucjonalnych, zmusza przedsię-
biorstwa do zwiększenia oferty produktowej wraz z propozycją jej finansowania. Liczne 

1 Por. P. Młodkowski: Kredyt handlowy a polityka pieniężna NBP. „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 3, 
s. 1–18.
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badania empiryczne dowodzą hipotezę pośrednictwa finansowego Meltzera2, według której 
podczas napiętej polityki monetarnej duże przedsiębiorstwa (dostawcy) przekazują środki 
finansowe za pomocą kredytu handlowego mniej płynnym kontrahentom. Gertler i Gil-
christ3 potwierdzili, że małe podmioty narażone są na ograniczenia w kredytowaniu ze 
strony instytucji finansowych, podczas gdy duże przedsiębiorstwa zwiększają udział finan-
sowania działalności kredytem bankowym i tym samym, poprzez kredyt handlowy stają 
się pośrednikami finansowymi na rynku towarów i usług. Badania Olinera i Rudebuscha4 
wskazują, iż redukcja kredytów bankowych udzielanych małym przedsiębiorcom jest spo-
wodowana mniejszym popytem, który z kolei jest następstwem spowolnionej działalności 
w warunkach recesji, a nie ograniczeń ze strony instytucji bankowych. Zmniejszenie liczby 
udzielanych kredytów bankowych jest spowodowane ich zastępowaniem emisją papierów 
wartościowych, dzięki którym koszt pozyskania kapitału jest niższy. Nielsen5 w swoich 
badaniach dochodzi do wniosku, iż wszystkie przedsiębiorstwa, oprócz „wycenionych 
przez rynek” mają problemy z dostępem do kapitału ze źródeł bankowych w warunkach re-
strykcyjnej polityki monetarnej. Nie uzależnia dostępności kredytu bankowego od wielko-
ści przedsiębiorstwa. Dyskryminacja kredytowa jest efektem asymetrii informacji i braku 
możliwości rzetelnej oceny wiarygodności kredytowej. Duże jednostki – dostawcy borykają 
się ze wzrostem zapasów, stąd niejako naturalnie wzrasta podaż kredytu handlowego. Małe 
jednostki natomiast, nie mając alternatywnych możliwości pozyskania kapitału ze źródeł 
zewnętrznych – zgłaszają zapotrzebowanie na kredyt handlowy. W swoich badaniach wy-
kazał, iż duże jednostki, które cechuje niestabilność przepływów pieniężnych i niska war-
tość aktywów, mogących stanowić zabezpieczenie kredytów bankowych, zachowują się jak 
małe przedsiębiorstwa – zatem zwiększają ilość wykorzystywanego kredytu handlowego. 
Gertler i Gilchrist pokazują, że małe przedsiębiorstwa stanowią zasadniczą część podmio-
tów, które upadają w wyniku wprowadzenia ograniczeń w dostępie do środków pienięż-
nych. Petersen i Rajan oraz Danielson i Scott6 wsparli dowodowo tezę, iż przedsiębiorstwa 
korzystają z kredytu handlowego, kiedy kredyty udzielane przez instytucje finansowe nie 
są dla nich dostępne. 

Nie ma zatem jednoznaczności w badaniach nad popytem i podażą kredytu handlo-
wego w korelacji z polityką monetarną, jednak każde wnioski wnoszą nowe przesłanki 
wykorzystania kredytów w finansowaniu działalności. 

2 A. Meltzer: Mercantile Credit. Monetary Policy, and the Size of Firms. „Review of Economics and 
Statistics” 1960, nr 42, s. 429–436.

3 M. Gertler, S. Gilchrist: The Role of Credit Market Imperfections in Monetary Transmission Mecha-
nism: Arguments and Evidence. „Scandinavian Journal of Economics” 1993, nr 95, s. 43–64.

4 S. Oliner, G. Rudebusch: Monetary Policy and Credit Constraints: Evidence from the Composition of 
External Finance: Comment. „American Economic Review” 1996, nr 86, s. 300–309.

5 J. Nielsen: Trade Credit and the Bank Lending Chanel. „Journal of Money, Credit and Banking” 2002, 
vol. 34, nr 1, s. 227–253.

6 M.G. Danielson, J.A. Scott: Bank Loan Availability And Trade Credit Demand. „The Financial Re-
view” 2004, nr 39, s. 579–600.
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Kredyt kupiecki jako element podaży pieniądza w teoriach ekonomicznych

Przykładem spojrzenia na kredyt handlowy od strony makroekonomicznej są teorie 
Laffera7. Twierdzi on, iż kredyt kupiecki jest częścią podaży pieniądza. Rozważa go w kon-
tekście rynku pieniężnego. W swoich pracach rozróżnia dwie teorie zadłużenia rynkowe-
go8: brutto i netto. Kredyt handlowy definiuje jako strumienie pieniężne, które zostały wy-
korzystane wraz z tymi, które są dostępne na rynku w ramach dotychczasowych warunków. 
Jest to tożsame z dopuszczalnym limitem kredytu handlowego dla wszystkich jednostek 
w gospodarce. Teoria zadłużenia rynkowego brutto, rozpatrywana z makroekonomicznego 
punktu widzenia, zakłada, iż popyt na pieniądz równoznaczny jest z popytem na depozyty 
i walutę oraz ma następującą postać:

 Mt
* = kXt (1)

gdzie: Mt
* oznacza zapotrzebowanie na depozyty i walutę w okresie t (pożądany zasób 

pieniądza zdeterminowany przez Xt), Xt oznacza wszystkie wydatki na jednostkę czasu, 
k jest pożądanym wskaźnikiem środków pieniężnych do wydatków pieniężnych. Xt jest 
równoznaczne z wartością wszystkich bieżących transakcji handlowych na rynku towarów 
i usług wraz z zadłużeniem rynkowym powstałym w poprzednich okresach, które musi być 
zapłacone z wpływów z bieżących transakcji. Można zatem zapisać, iż:

 Xt  = Tt  – ΔTDt  (2)

gdzie Tt oznacza wszystkie transakcje na rynku towarów i usług, ΔTDt – zmiany w całkowi-
tym zadłużeniu rynkowym brutto. Zatem:

 Mt
* = kTt – kΔTDt     (3)

Stąd wzrost lub spadek zagregowanej wielkości zadłużenia rynkowego brutto jest pojęcio-
wo związany z popytem na pieniądz.

Teoria zadłużenia netto zakłada, iż pierwotnie niektóre przedsiębiorstwa miały wolne 
środki pieniężne, które zostały wykorzystane przez inne jednostki w drodze kredytu han-
dlowego. W ujęciu makroekonomicznym reprezentowane jest to przez formuły:

 Mt
* = kXt (4)

 Mt = Mt
* + Mit = kXt + Mit  (5)

gdzie Mt oznacza całkowity zasób środków pieniężnych, Mit utrzymywany zapas środków 
pieniężnych. Zadłużenie rynkowe – szczególnie netto – jest narzędziem, za pomocą którego 

7 A.B. Laffer: Trade Credit and the Money Market. „Journal of Political Economy” March/April 1970, 
s. 239–267.

8 Zadłużenie rynkowe jest to zadłużenie powstałe z tytułu kredytu handlowego na rynku towarów 
i usług.
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środki pieniężne są transferowane z jednostek, które posiadają wolne środki pieniężne do 
tych, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie. 

Powyższe formuły jedynie „dotykają” powiązań i roli kredytu handlowego z rynkiem 
pieniężnym. Kredyt handlowy jako należności, według Leffera, jest ekwiwalentem popytu 
na depozyty. 

Podaż kredytu kupieckiego a podaż pieniądza mierzona agregatami pieniężnymi

W literaturze podkreśla się, iż rozwój rynków kapitałowych, a w konsekwencji po-
wstawanie nowych instrumentów finansowych, powoduje konieczność zmian w podej-
ściu do definiowania podaży pieniądza9. Niewiele natomiast nawiązuje się do możliwości, 
a w zasadzie ich braku, kontrolowania kreacji pieniądza kredytowego przez podmioty nie-
finansowe w obrocie gospodarczym.

Z uwagi na przyjęty cel opracowania, na rysunku 1 zaprezentowano zmiany w podaży 
pieniądza mierzonej agregatami pieniężnymi. M0 oznacza pieniądz gotówkowy w obiegu, 
M1 powiększony jest o depozyty bieżące, M2 uwzględnia depozyty terminowe i zabloko-
wane. M3 powiększony jest o operacje z przyrzeczeniem odkupu i dłużne papiery wartoś-
ciowe w obiegu10.
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Rys. 1.  Agregaty pieniężne w okresie od XII 1996 roku do IX 2008 roku

Źródło:  NBP.

9 Por. T. Gruszecki: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza. 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 142.

10 Szerzej: NPB – Zmiany w definicjach agregatów monetarnych wprowadzone począwszy od informa-
cji na koniec marca 2002 roku (załącznik 3); www.nbp.pl.
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Weryfikacja hipotezy głównej opracowania, sformułowanej we wprowadzeniu, zo-
stała przeprowadzona w oparciu o dane z okresu od II kwartału 2003 roku do III kwartału 
2008 roku (stany na koniec okresów kwartalnych). 

Na rysunku 2 zaprezentowano relację kredytu kupieckiego udzielonego i wykorzysta-
nego przez przedsiębiorstwa w analizowanym okresie. 
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Rys. 2.  Kredyt kupiecki udzielony i kredyt kupiecki wykorzystany przez przedsiębiorstwa w ujęciu 
kwartalnym w okresie III kw. 2003 roku – III kw. 2008 roku

Źródło: Biuletyny Statystyczne GUS.

Współczynnik korelacji pomiędzy wartością należności krótkoterminowych przed-
siębiorstw z tytułu dostaw towarów i usług a wartością zobowiązań handlowych wynosi 
0,982955. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług wykazują wartości nieco inne 
niż wartości należności, jednak cechuje je podobna zmienność. Oznacza to, iż część należ-
ności finansowana jest, obok zobowiązań handlowych, innymi źródłami kapitału krótko-
terminowego.

W celu zbadania istnienia związku pomiędzy należnościami krótkoterminowymi 
przedsiębiorstw a agregatami pieniężnymi dokonano porównania wartości omawianych 
charakterystyk (rys. 3). 

Porównanie wartości należności krótkoterminowych przedsiębiorstw z tytułu dostaw 
towarów i usług z wartościami agregatów pieniężnych skłania do stwierdzenia, iż najwyż-
szy stopień zależności pomiędzy omawianymi wartościami występuje z agregatem M1 
(baza monetarna powiększona o depozyty). W dalszej kolejności z agregatami M2 i M3. Po-
twierdzają to współczynniki korelacji. Najwyższa wartość współczynnika korelacji cechuje 
związek należności z agregatem M1 (r = 0,98864). Dla agregatu M2 współczynnik przyj-
muje wartość 0,98852, dla M3 wartość współczynnika korelacji wynosi 0,98750. Ciekawa 
obserwacja dotyczy powiązania należności z bazą monetarną (bez depozytów i pozosta-
łych składników wliczanych do M3). Współczynnik korelacji przyjmuje najniższą wartość 
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0,9781. Ponadto, wartość należności przedsiębiorstw jest wyższa od wartości agregatu M0. 
Wielkość pieniądza kredytowego wykreowana przez przedsiębiorstwa jest zatem wyższa 
niż wartość pieniądza gotówkowego. 

U podstaw sformułowania tezy dotyczącej ekwiwalentności kredytu kupieckiego ofe-
rowanego i depozytów przedsiębiorstw stoi założenie, iż dostawcy, oferując kredyt kupie-
cki, podejmują decyzję inwestycyjną dotyczącą powstania należności w celu osiągnięcia 
korzyści równych co najmniej korzyściom osiągniętym w konsekwencji podjęcia decyzji 

Rys. 3.  Należności krótkoterminowe przedsiębiorstw z tytułu dostaw i usług a agregaty pieniężne

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji NBP i GUS.

    Towar z ofert
kredytu kupieckiego 

    Popyt na depozyty  Popyt transakcyjny na pieni dz

Dostawca
– dawca kredytu 

kupieckiego

Odbiorca
– biorca kredytu 

kupieckiego

Rys. 4.  Źródła ekwiwalentności kredytu kupieckiego i depozytów przedsiębiorstw

Źródło:  opracowanie własne.



355Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej

o złożeniu depozytu w instytucji finansowej. Odbiorcy rozważający wykorzystanie kre-
dytu kupieckiego zgłaszają popyt transakcyjny na pieniądz. Podejmują decyzję finansową 
dotyczącą powstania zobowiązań wobec dostawców towarów i usług (rys. 4). 

Na rysunku 5 zaprezentowano porównanie wartości należności krótkoterminowych 
przedsiębiorstw z tytułu dostaw towarów i usług z wartościami depozytów przedsiębiorstw 
w analizowanym okresie. 
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Rys. 5.  Należności krótkoterminowe przedsiębiorstw z tytułu dostaw i usług a depozyty przedsię-
biorstw

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Omawiane charakterystyki zachowują podobną zmienność. Współczynnik korelacji 
wynosi 0,960158. Można zatem wysnuć wniosek, iż należności zachowują się podobnie jak 
depozyty przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Analiza zaprezentowana w opracowaniu pozwala stwierdzić, iż teza określona we 
wprowadzeniu została zweryfikowana pozytywnie. Niemniej jednak należy również pod-
kreślić, iż dogłębna ocena postawionego problemu powinna być kontynuowana w oparciu 
o bardziej wnikliwą analizę obejmującą między innymi dłuższy horyzont czasowy i być 
może inne przedziały czasowe, z wykorzystaniem analizy szeregów czasowych. Wstępne 
wyniki badań potwierdzają, iż problem uwzględniania decyzji przedsiębiorstw w zakre-
sie kredytu kupieckiego, pomimo iż kontrowersyjny – jest istotny dla polityki pieniężnej. 
Należności krótkoterminowe przedsiębiorstw z tytułu dostaw towarów i usług wykazują 
korelację z agregatami pieniężnymi oraz depozytami bieżącymi przedsiębiorstw, będący-
mi częścią tychże agregatów (poza bazą monetarną określoną w agregacie M0). Założenie 
dotyczące ekwiwalentności omawianych należności z depozytami wydaje się być słuszne. 
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Niemniej jednak, jak podkreślono wcześniej, istnieje konieczność kontynuacji badań w tym 
zakresie.   

THE INFLUENCE OF TRADE CREDIT ON MONETARY POLICY

Summary

The paper concentrates on the problem of the trade credit influence on money supply. The aim 
is to verify the thesis that: trade credit supply is correlated with money supply measured by monetary 
aggregates. Enterprises, in a consequence of money amount  limitation in circulation, react with 
increase of trade credit supply which can be measured by amounts due. This is justified that trade 
credit supply increase money supply. Enterprises create the credit money by themselves on goods 
and services market. Amounts due are the equivalents of deposits. The paper consists of three parts, 
additionally it includes introduction and recapitulation. In the first part, the problem of companies 
financial intermediation is analyzed. Next, the trade credit supply as a money supply in economic 
theories is characterized.  In the last part of the paper, there is presented the evaluation of trade credit 
supply influence on money supply, which is measured by monetary aggregates.
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WYKORZYSTANIE BODŹCÓW PODATKOWYCH 
WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ B+R PRZEDSIĘBIORSTW 

W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCJI PODATKOWEJ

Wprowadzenie

Od momentu przyjęcia przez Radę Europejską Strategii Lizbońskiej szczególnym 
punktem zainteresowania państw członkowskich Unii Europejskiej stało się stymulowanie 
działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw. Jednocześnie w okresie ostat-
nich 10 lat tak w krajach należących do UE jak i OECD zauważalna jest  tendencja do stop-
niowego przenoszenia punktu ciężkości w stymulowaniu działalności B+R z instrumentów 
o charakterze bezpośrednim na instrumenty podatkowe. W 2005 roku z funduszy rządo-
wych finansowano bezpośrednio przeciętnie 7% działań badawczo-rozwojowych przedsię-
biorstw, w 1995 roku wskaźnik ten wynosił 11%. W 2008 roku 21 krajów OECD stosowało 
ulgi podatkowe w odniesieniu do tego rodzaju działań, gdy w 1995 roku takich państw było 
zaledwie 121. W związku z powyższą tendencją rodzi się zatem pytanie, co skłania rządy do 
zmiany polityki wspierania działalności badawczo-rozwojowej. Znalezienie jednoznacznej 
odpowiedzi na tak postawioną kwestię nie jest proste. Możliwych przyczyn przeoriento-
wania polityki wspierania  działalności B+R  można doszukiwać się w dążeniu państw do 
wykorzystywania instrumentów o charakterze niedyskryminującym. Uważa się bowiem, 
że bezpośrednie instrumenty wsparcia skierowane są zwykle do niewielkiej grupy podmio-
tów, co prowadzi do ich uprzywilejowania. Instrumenty podatkowe mają natomiast bardzo 
szerokie spektrum oddziaływania. Dzięki temu można uniknąć problemu nieneutralności 
wykorzystywanych bodźców2. Kolejnym powodem, dla którego bodźce podatkowe mogą 
okazać się bardziej pożądanym instrumentem wspierania B+R jest fakt, iż ich stosowanie 
wiąże się z niższymi kosztami, gdyż nie wymagają one tworzenia nowych instytucji ale 
wykorzystują istniejący aparat skarbowy. W najnowszych opracowaniach zwraca się z kolei 
uwagę na fakt, że wkomponowanie w konstrukcję podatków instrumentów wspierających 
badania i rozwój może służyć przyciąganiu zagranicznych podmiotów inwestujących w ba-

1 Por. OECD Technology and industry outlook 2008, s. 13.
2 Por. STI; Tax incentives for research and development: Trends and Issues, s. 9.
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dania i rozwój. Celem niniejszego artykułu będzie zatem odpowiedź na pytanie, czy bodźce 
podatkowe przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności danego państwa dla zagranicz-
nych inwestorów finansujących działalność badawczo-rozwojową.  

Zagraniczne inwestycje w B+R w świetle teorii konkurencji podatkowej

Problem oceny efektywności wykorzystania bodźców podatkowych w celu przycią-
gania zagranicznych inwestycji w działalność badawczo-rozwojową można rozpatrywać 
w oparciu o teorie międzynarodowej konkurencji podatkowej. Choć same teorie konkuren-
cji podatkowej wykorzystywane są raczej w celu odpowiedzi na pytanie, czy konkurencja 
podatkowa jest zjawiskiem pożądanym czy też nie, opisywane przez nie mechanizmy mogą 
dawać podstawy do analizy sformułowanego wyżej problemu.

Jedną z najwcześniejszych teorii wykorzystywanych do opisu problemu konkurencji 
podatkowej jest teoria lokalnego zabezpieczenia w dobra publiczne stworzona przez  Char-
lesa Tibouta3. Model Tibouta zakłada migrację podatników do państw (regionów, miejsco-
wości) oferujących im taką kombinację wysokości opodatkowania oraz ilości dostarczanych 
dóbr publicznych, która maksymalizuje ich indywidualną użyteczność. Z modelu tego wy-
nika zatem, że podatnicy wybierając miejsce rezydencji biorą pod uwagę nie tylko wyso-
kość podatków ale również ilość otrzymywanych za nie dóbr publicznych. 

Choć pierwotnie teoria Tibouta została stworzona do wyjaśniania migracji gospo-
darstw domowych to według Fishela i Whita może być ona stosowana także w odniesieniu 
do mobilnych przedsiębiorstw. Rozszerzając zatem wnioski tej teorii na przedsiębiorstwa 
inwestujące w działalność badawczo-rozwojową można zauważyć, że decyzja przedsię-
biorstwa o wyborze miejsca ulokowania inwestycji warunkowana jest zarówno wysokością 
opodatkowania jak i szeroko rozumianą podażą dóbr publicznych niezbędnych do prowa-
dzenia działalności badawczej. W świetle tej teorii można zatem stwierdzić, że głównym 
problemem państw zamierzających przyciągnąć zagraniczne inwestycje w działalność ba-
dawczo-rozwojową będzie znalezienie optymalnych proporcji pomiędzy wysokością podat-
ków a ilością finansowanych za ich pomocą dóbr publicznych. 

Późniejsze teorie konkurencji podatkowej takie jak teoria Oatesa a także teoria Miesz-
kowskiego i Zodrowa skłaniają natomiast do konkluzji, że konkurencja podatkowa może 
prowadzić do sytuacji, w której ilość dostarczanych przez państwa dóbr publicznych będzie 
niższa od ilości optymalnej. Oznacza to, że zbyt niski poziom opodatkowania skutkują-
cy niedoborem dóbr publicznych może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego, tzn. 
odstraszyć zagranicznych inwestorów. Wniosek ten potwierdzają badania porównawcze 
prowadzone w wysoko rozwiniętych państwach. Dowodzą one, że znaczny poziom opo-
datkowania nie zniechęca firm do inwestowania, jeżeli to opodatkowanie związane jest 
z odpowiednim poziomem usług publicznych wpływających na poprawę warunków funk-

3 J.D. Wilson: Theories of tax competition. National Tax Journal, June 1999, s. 269. 
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cjonowania przedsiębiorstwa4. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna podaż dóbr 
publicznych wynikająca ze zbyt niskich dochodów podatkowych prowadzić będzie do zja-
wiska odwrotnego.  

Problem konkurencji podatkowej jeszcze szerzej potraktowany został przez R.E. Bald-
wina i P. Krugmana. Komentując ideę harmonizacji podatkowej stwierdzają oni, że wyrów-
nanie poziomu opodatkowania dochodów z kapitału w Unii Europejskiej byłoby uzasadnio-
ne jedynie wtedy, gdyby wszystkie inne czynniki decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej 
poszczególnych państw członkowskich były identyczne. W takim wypadku wprowadzenie 
jednakowych zasad opodatkowania mogłoby przeciwdziałać zjawisku tzw. „wyścigu do 
dna”, polegającego na obniżaniu poziomu opodatkowania mobilnych czynników produk-
cji do wysokości nieoptymalnej ekonomicznie. Jednak uwarunkowania pozapodatkowe 
w państwach Unii Europejskiej nie są takie same. Wysoko rozwinięte państwa w przewa-
żającej większości swój dobrobyt budowały przez długi okres czasu. Dzięki temu oferują 
one przedsiębiorcom możliwość korzystania z okrzepłej infrastruktury, zgromadzonych 
doświadczeń itp. Wspomniane źródła przewagi konkurencyjnej pozwalają rozwiniętym 
państwom zatrzymywać mobilne czynniki produkcji pomimo relatywnie wyższego opo-
datkowania. Czynnikiem oddziałującym na konkurencyjność inwestycyjną gospodarek jest 
także tzw. siła aglomeracji. Siła aglomeracji oznacza, iż przedsiębiorcom nie jest obojętne 
położenie miejsca dokonywanych inwestycji. Wynika to z faktu że firmy zarabiają zwykle 
więcej w państwach stanowiących rdzeń obszarów gospodarczych niż w krajach znajdują-
cych się na ich peryferiach. Innymi słowy przemysł wykazuje tendencje do skupiania się na 
pewnym obszarze. Zjawisko aglomeracji wydaje się przybierać na znaczeniu w przypadku 
przedsiębiorstw działających w branżach wysokich technologii, czyli szczególnie związa-
nych z działalnością badawczo-rozwojową. W państwach takich jak Stany Zjednoczone do-
strzeżono bowiem tendencje do skupiania się małych innowacyjnych przedsiębiorstw wokół 
wielkich firm działających w sektorze Hi-Tech. Siła aglomeracji daje dodatkową przewagę 
państwom wysoko uprzemysłowionym, a w jego efekcie konkurencja podatkowa nie polega 
na prostym „wyścigu do dna” ale przyjmuje charakter subtelnej gry. W wyniku tej gry kraje 
znajdujące się w centrum obszaru przemysłowego mogą pozwolić sobie na wyższy poziom 
opodatkowania mobilnych czynników produkcji, choć jednocześnie nie powinny dopuścić, 
aby różnica w wysokości opodatkowania pomiędzy nimi a państwami znajdującymi się na 
peryferiach spowodowała zrównanie ich pozycji konkurencyjnej.5 Gdyby bowiem doszło do 
takiej sytuacji centrum obszaru gospodarczego mogłoby przemieścić się w kierunku państw 
znajdujących się dotychczas na jego obrzeżach. Teoria Baldwina i Krugmana stawia zatem 
problem konkurencji podatkowej w zakresie pozyskiwania przedsiębiorstw inwestujących 
w działalność badawczo-rozwojową w całkiem nowym świetle. Skłania ona do konkluzji, 

4 K.C. Stewart, M.C. Webb:  Capital taxation, globalization, an international tax competition. Working 
Paper EWP. 

5 R.E. Baldwin, P. Krugman: Agglomeration, integration and tax harmonization. NBER Working Pa-
per, nr 9290,  s. 1.
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że wykorzystanie bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową 
może odgrywać większe znaczenie w przypadku słabiej rozwiniętych państw. 

W świetle przytoczonych teorii konkurencji podatkowej trudno jest uzasadnić tezę, 
że bodźce podatkowe mogą efektywnie przyciągać zagraniczne inwestycje w działalność 
badawczo-rozwojową. Wynika z nich, że opodatkowanie jest tylko jednym z czynników 
uwzględnianych przy decyzjach dotyczących lokalizacji inwestycji. Co więcej, poziom 
opodatkowania jest odwrotnie skorelowany z innym istotnym dla podmiotów parametrem, 
tj. podażą dóbr publicznych. Dlatego uzyskanie odpowiedzi na pytanie postawione we 
wstępie wymaga przeprowadzenia badań empirycznych.

Empiryczna weryfikacja wpływu bodźców podatkowych 
na poziom zagranicznych nakładów na B+R

Weryfikacja tezy o wpływie bodźców podatkowych na zaangażowanie inwestorów 
zagranicznych w działalność badawczo-rozwojową może być przeprowadzona albo w opar-
ciu o miary charakteryzujące potencjalny wpływ bodźców podatkowych na inwestycje 
w B+R albo w oparciu o wielkość faktycznego ubytku dochodów państwa z tego tytułu. 
Miernikiem potencjalnego oddziaływania bodźców podatkowych na inwestycje w B+R jest 
tzw. wskaźnik hojności podatkowej. Wielkość ta wyznaczana jest jako jedność pomniej-
szona o tzw. B- indeks, który definiowany jako koszt netto dolara wydanego na B+R do 
dochodu netto z jednego dolara przychodów. Pozytywną cechą miary hojności podatkowej 
jest to, że syntetyzuje ona w sobie zarówno wysokość preferencji jak i wysokość nominalnej 
stawki opodatkowania. Poza tym miernik ten łatwo poddaje się interpretacji. Jeżeli wartość 
miary hojności podatkowej jest wielkością dodatnią, oznacza to, że państwo subsydiuje 
działalność badawczo-rozwojową poprzez system podatkowy, natomiast, gdy przyjmuje 
ona wartość ujemną, informuje, że opodatkowanie negatywnie wpływa na zwrot z projektu. 
Wadą indeksu hojności podatkowej jest natomiast fakt, iż nie odzwierciedla ona dostępno-
ści podatników do oferowanych preferencji podatkowych. 

Weryfikacja postawionej tezy zostanie dokonana poprzez wyznaczenie współczynni-
ków korelacji między miarą hojności podatkowej a relacją zagranicznych inwestycji w B+R 
do PKB. Współczynnik korelacji wyznaczony zostanie w układzie przestrzennym, tj. na 
podstawie danych pochodzących z 19 krajów OECD. Dane pochodzą z roku 2005. Do-
bór okresu badawczego podyktowany został dążeniem do uzyskania możliwie największej 
próby badawczej. Postawiona teza zostanie potwierdzona w wypadku uzyskania dodatniej 
istotnej statystycznie wartości miernika Pearsona. Dane niezbędne do wyznaczenia korela-
cji przedstawiono w tabeli 1. 

   



363Wykorzystanie bodźców podatkowych...

 Tabela 1

Indeks hojności podatkowej a finansowanie zagraniczne krajowych inwestycji w B+R

Kraj
Indeks hojności podatkowej (1-B) Finansowanie zagraniczne B+R 

jako % PKBDuże firmy Małe firmy
Austria 0,078 0,078 0,432
Belgia –0,009 –0,009 0,228
Czechy 0,302 0,302 0,056
Dania 0,161 0,161 0,248
Finlandia –0,008 –0,008 0,219
Francja 0,134 0,134 0,158
Grecja –0,015 –0,015 0,110
Hiszpania 0,441 0,441 0,064
Irlandia 0,049 0,049 0,108
Islandia –0,012 –0,012 0,310
Japonia 0,135 0,192 0,010
Niemcy –0,03 –0,03 0,092
Norwegia 0,206 0,231 0,122
Polska –0,011 –0,011 0,032
Portugalia 0,283 0,283 0,038
Węgry 0,162 0,162 0,101
Włochy –0,023 0,425 0,087

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu oraz opracowania J. Warda: Tax treatment 
of business investments in intellectual assets: an international comparison. STI working paper 
2006/4 JW Innovation Associates Inc.

W oparciu o powyższe dane uzyskano wyniki, które zaprezentowano w tabeli 2. 
Z uwagi na fakt, że dane dotyczące miernika hojności podatkowej publikowane są w po-
dziale na małe i duże firmy, obliczono dwa współczynniki korelacji dla małych i dużych 
firm.

Tabela 2

Zależność wysokości zagranicznych nakładów na B+R w relacji do PKB 
a poziom indeksu hojności podatkowej

Współczynnik
korelacji rxy

 Wartość 
empiryczna |t|

Wartość 
krytyczna t0,05

Istotność statystyczna 
zależności

Duże firmy –0,34 1,47 2,11 Nieistotna
Małe firmy –0,42 1,93 2,11 Nieistotna

Źródło:  opracowanie własne.
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Otrzymane rezultaty dowodzą tego, że występowanie w systemie podatkowym dane-
go państwa rozwiązań potencjalnie mogących stymulować działalność B+R nie zwiększa 
udziału źródeł zagranicznych w finansowaniu krajowej działalności badawczo-rozwojowej. 
Co więcej, sądząc po znaku współczynnika korelacji bardziej prawdopodobny jest ujem-
ny wpływ preferencji podatkowych na poziom zagranicznego finansowania działalności 
B+R.

Uzyskany wynik może być konsekwencją faktu, że państwa stosujące bardziej pre-
ferencyjne zasady opodatkowania dostarczają mniejszą ilość dóbr publicznych istotnych 
z punktu widzenia firm inwestujących w B+R. Drugim możliwym powodem braku związ-
ku pomiędzy miernikiem hojności podatkowej a napływem zagranicznych środków finan-
sujących inwestycje w B+R jest to, że miara hojności podatkowej mierzy tylko potencjalny 
efekt opodatkowania. Nie uwzględnia ona jednak warunków, jakie przedsiębiorstwo musi 
spełnić, aby skorzystać z teoretycznie dostępnych preferencji. Podobnie nie bierze ona pod 
uwagę również faktu, że z powodu dużej zmienności lub niejasności przepisów podatnicy 
mogą unikać wykorzystywania ulg i zwolnień podatkowych. Z tego powodu warto również 
przeanalizować relację miary kwantyfikującej faktyczne wykorzystanie preferencji podat-
kowych w zakresie B+R oraz zagranicznych nakładów na inwestycje w tej dziedzinie. Dane 
służące tej analizie przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Koszt bodźców podatkowych a zagraniczne finansowanie inwestycji w B+R

Kraj Koszt stosowania bodźców 
podatkowych jako % PKB

Zagraniczne finansowanie B+R 
jako % PKB

Australia 0,050 0,018
Belgia 0,100 0,228
Francja 0,050 0,158
Hiszpania 0,030 0,064
Holandia 0,070 0,144
Irlandia 0,040 0,108
Japonia 0,120 0,010
Kanada 0,210 0,166
Meksyk 0,040 0,003
Norwegia 0,060 0,122
Portugalia 0,030 0,038
Wielka Brytania 0,050 0,334

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu oraz OECD.
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W oparciu o dane zaprezentowane w tabeli 3 wyznaczono współczynniki korelacji li-
niowej dla zależności pomiędzy  wysokością zagranicznych nakładów w B+R a wysokością 
kosztów związanych ze stosowaniem przez państwo preferencji podatkowych wspierają-
cych działalność badawczo-rozwojową. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Zależność wysokości zagranicznych nakładów na B+R w relacji do PKB 
a koszty bodźców podatkowych

Współczynnik 
korelacji rxy

 Wartość 
empiryczna |t|

Wartość 
krytyczna t0,05

Istotność statystyczna 
zależności

0,24 1,01 2,23 Nieistotna

Źródło:  opracowanie własne.

Otrzymana wartość współczynnika Pearsona podobnie jak w przypadku zależności 
między wysokością indeksu hojności podatkowej a poziomem zagranicznego finansowania 
działalności B+R sugeruje, że wartość preferencji podatkowych nie wpływa w istotnym 
stopniu na poziom zagranicznego jej finansowania. Otrzymany rezultat w świetle przedsta-
wionych teorii konkurencji podatkowej może oznaczać, że dla zagranicznych inwestorów 
bardziej niż opodatkowanie liczą się inne czynniki, takie jak poziom dostarczanych przez 
państwo dóbr publicznych czy siła aglomeracji.

Podsumowanie

Zaprezentowane rozważania teoretyczne oraz przeprowadzone analizy empiryczne 
wskazują, że wykorzystanie bodźców podatkowych nie przesądza o atrakcyjności poszcze-
gólnych państw dla inwestycji badawczo-rozwojowych. Brak poszukiwanego związku 
można uzasadnić faktem, iż międzynarodowa konkurencja w tym obszarze nie ma cha-
rakteru cenowego. W świetle teorii konkurencji podatkowej bardziej istotną rolę dla za-
granicznych inwestorów odgrywać może ilość dostarczanych przez państwo dóbr publicz-
nych przekładająca się na istniejącą infrastrukturę oraz zasób personelu naukowego a także 
obecność innych podobnych przedsięwzięć (siła aglomeracji). Należy jednak podkreślić, 
iż brak analizowanego związku w ujęciu przestrzennym wcale nie oznacza, że w wypad-
ku poszczególnych państw zastosowanie bodźców podatkowych pozostanie obojętne dla 
poziomu zagranicznych inwestycji B+R. Zbadanie tego problemu wymagałoby dokonania 
dla poszczególnych państw analizy związku opodatkowania oraz finansowanych przez za-
granicę nakładów na badania i rozwój w ujęciu dynamicznym. Niestety z powodu bra-
ku wystarczająco długich szeregów czasowych przeprowadzenie takiego badania nie było 
możliwe. Interesującym zjawiskiem, które można dostrzec na podstawie dokonanych analiz 
jest fakt dość znacznego zróżnicowania wartości współczynników korelacji uzyskanych dla 
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miernika hojności podatkowej oraz miary faktycznych kosztów preferencji podatkowych. 
Sugeruje to, że wkomponowane w konstrukcję podatku preferencje nie zawsze są w pełni 
wykorzystywane przez przedsiębiorców.

R&D TAX INCENTIVES AND THE INTERNATIONAL TAX COMPETITION

Summary

Recent years have seen a shift from direct public funding of business R&D towards indirect 
funding. One of possible reasons of this process is international tax competition. The aim of this 
article is to examine if tax incentives can attract foreign investors that finance domestic investments 
in R&D. 
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PRZYJAZNY SYSTEM PODATKOWY 
JAKO CZYNNIK WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Dynamiczny rozwój sektora MSP jest zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki 
wolnorynkowej. Pozwala na szybki rozwój i poszukiwanie dróg odrabiania zaległości tech-
nologicznych i rozwojowych. Małe podmioty są bowiem z założenia bardziej ekspansywne 
i mogą się elastyczniej dostosowywać do zmieniających się sytuacji rynkowych. 

Należy jednak pamiętać, że podmioty te funkcjonują w sposób odmienny od firm 
dużych, gdzie wykształcone są wszystkie struktury zarządcze, analityczne, marketingowe 
i księgowe. Funkcjonują one najczęściej w oparciu o pomysłodawcę całego biznesu, który 
musi być menedżerem, księgowym, prawnikiem i marketingowcem jednocześnie. Jeżeli 
dołożymy do tego, że MSP funkcjonują w oparciu o ograniczone środki właściciela, to 
możemy stwierdzić, że nie jest łatwo o przetrwanie i szybki rozwój firm z tego sektora. 
Przeprowadzone analizy i badania bezpośrednie wykazały, że podstawowym czynnikiem 
w rozwoju małej firmy jest zatrudnianie kolejnych pracowników. To oni tworzą w firmie 
wartość dodaną, ponieważ prawie zawsze w tej grupie firm występuje niedobór kapitału, 
a mały przedsiębiorca praktycznie nie może uzyskać kredytu, względnie innego zewnętrz-
nego wsparcia, na realizację często genialnych pomysłów biznesowych. Nie posiada on ani 
wymaganego majątku, ani też historii i gwarancji kredytowych, które są niezbędne w roz-
mowach z bankiem. Dlatego tak mały jest współczynnik przeżycia tych firm oraz istnieje 
duże ryzyko upadłości małych firm. O tym, że zagrożenie upadłością nie jest wymysłem 
teoretycznym niech świadczy fakt, że w miesiącu styczniu 2009 roku np. na Węgrzech 
upadło 6200 MSP. W Polsce oficjalne statystyki mówią jedynie o 411 upadłościach w roku 
2008 i około 1000 upadłości, które przewiduje się w 2009 roku1. Te statystyki nie mają 
jednak wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ zgłoszenie do sądu procesu upadłoś-
ciowego wymaga wniesienia określonych opłat oraz majątku, z którego będzie można prze-
prowadzić proces upadłościowy. To łącznie czyni, że praktycznie małe firmy nie zgłaszają 
(lub czynią to bardzo rzadko) tego zjawiska do sądu, ale zaprzestają działalności z wyre-

1 Por. 411 bankructw firm w 2008 roku. „Gazeta Prawna” z 13 stycznia 2009 r.
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jestrowaniem się z urzędu względnie nie czynią nawet tego. Dlatego występuje tak duża 
rozbieżność między liczbą firm zarejestrowanych i tych, które funkcjonują i płacą podatki. 
Analizując wiek przetrwania MSP w Unii Europejskiej ukazuje się silna korelacja pomię-
dzy wiekiem podmiotu a stopą bankructwa. Wynika z nich, iż blisko 59% przedsiębiorstw 
upadnie przed osiągnięciem 6 roku „życia”, a z następnego przedziału 6–10 lat blisko 32% 
nie wytrzyma trudów funkcjonowania; oznacza to, iż tylko 9% nowo powstałych przed-
siębiorstw ma szanse funkcjonować dłużej niż 10 lat. Przy czym wyraźnie zaznacza się 
wzrost upadłości w końcu 2008 i na początku 2009 roku2. Podobnie wygląda skala zjawiska 
w USA gdzie prawie 54% przedsiębiorstw nie funkcjonuje dłużej niż 5 lat a następne 28% 
upadnie w przeciągu następnej pięciolatki swojego funkcjonowania. To zjawisko ma już do 
pewnego miejsca charakter obiektywny. 
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Rys. 1.  Bankructwa przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy Zachodniej w latach 2007 
i 2008 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Statista 2009, Creditreform. http://de.statista.com/statistik/da-
ten/studie/3752/umfrage/unternehmensinsolvenzen-in-westeuropa/#.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że drugiego roku nie doczeka blisko 20% pod-
miotów z Danii i Hiszpanii, przy 9% w Wielkiej Brytanii i 3% w Szwecji. Natomiast trzeci 
rok funkcjonowania osiągnie tylko 63,3% w Hiszpanii i aż 87,5% w Szwecji. Tak dobre 
wyniki osiągnięte przez kraje Unii spoza Unii Walutowej mogą być jednym z czynników, 

2 Dane z tego zakresu można prześledzić na stronie internetowej www.unternehmer-in-not.at.
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dla których przyjęcie wspólnej waluty i związanych z nią obostrzeń3 może pogorszyć wa-
runki funkcjonowania przedsiębiorstw. Potwierdzenie tego można znaleźć w raporcie Unii 
Europejskiej z początku 2008 roku, gdzie stwierdza się, że przyjęcie euro było sukcesem, 
ale politycznym, a nie wyłącznie gospodarczym. 

Dlatego tak ważnym jest, aby tworzyć optymalne warunki do powstawania i funk-
cjonowania MSP, czyli instytucjonalno-prawne ramy działania. Przeprowadzona analiza 
wykazała, że są pewne grupy oddziaływań, które warunkują powstanie i sprawne funk-
cjonowanie tych małych podmiotów gospodarczych. Według naszych analiz, zasadniczym

Rys. 2.  Czynniki oddziałujące na sprawne funkcjonowanie MSP

Źródło:  opracowanie własne.

3 Traktat o Unii Europejskiej zwany też Traktatem z Maastricht, reguluje on warunki, na jakich zostaną 
przyjęte kraje do Unii Walutowej. Maastricht, 1992.

Tabela 1 

Współczynnik przeżycia przedsiębiorstw powstałych w 1998 roku

Kraj Dania Hiszpania Włochy Portu-
galia

Finlan-
dia Szwecja Wielka 

Brytania
1999 80,5 82,7 83,3 94,4 83,0 97,0 91,9
2000 63,3 69,0 71,1 72,6 68,8 87,5 78,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Business demography in 7 Member States, 4–9/2003, European 
Communities. 
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czynnikiem jest system fiskalny, którego konstrukcja oddziałuje nie tylko na to czy firma 
działa w układzie legalnym, czy też funkcjonuje w szarej strefie, ale przede wszystkim na 
stymulowanie rozwoju i samego procesu powstawania tych podmiotów gospodarczych. Te 
mikro i małe firmy są „planktonem gospodarczym”, który nie tylko pożywia się na i przy 
dużych podmiotach gospodarczych, ale który warunkuje ich sprawne i efektywne działa-
nie. W Polsce, w ocenie MSP, mamy jeden z najmniej przyjaznych systemów podatkowych 
na świecie pod względem relacji wobec gospodarki (sklasyfikowany na sto czterdziestej 
ósmej pozycji), niewydolne sądy, które są największą barierą w rozwoju gospodarczym, ale 
także społecznym, ponieważ nie dają rozstrzygnięć w przewidywalnym czasie, oraz nie-
sprawne instytucje rządowe4. Tu znajduje się blokada rozwoju gospodarczego. Próbę ujęcia 
tych czynników przedstawia rysunek 2. 

Przyjazny system fiskalny w Polsce 

Potrzeba zdefiniowania pojęcia „przyjazny system fiskalny” pojawiła się jako próba 
odpowiedzi na proste z pozoru pytanie, dlaczego Polska, która znajduje się na 6 miejscu 
w Unii Europejskiej pod względem relacji dochodów fiskalnych (podatkowych i niepodat-
kowych) do PKB5, czyli obciążeń fiskalnych, jest postrzegana, przede wszystkim przez 
swoich obywateli, także przedsiębiorców, jako państwo o wysokich subiektywnie obcią-
żeniach podatkowych? Czy próby odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać w rankin-
gach przyjazności systemów fiskalnych, w których Polska, spośród 181 państw znalazła się 
w 2008 roku na 141 miejscu z zajmowanej w 2007 roku 124 pozycji?6 Jako próbę zdefinio-
wania pojęcia przyjazny system fiskalny można dostrzec w definicji „cech dobrego systemu 
podatkowego”7. „Dobry system podatkowy” ma szereg cech: 

– jasnego celu nakierowanego na spełnianie funkcji fiskalnych, redystrybucyjnych 
i stabilizacyjnych,

– transparentności,
– przyjazności, w tym dogodności, elastyczności, stabilności i sprawiedliwości.
Wydaje się, że postulaty te w pełni odnoszą się także do systemu ubezpieczeń spo-

łecznych i pozostałych ogniw systemu fiskalnego. Podejście takie pozwala na zdefinio-
wanie przyjaznego systemu fiskalnego jako systemu, który pozwala na realizację funk-
cji fiskalnych i pozafiskalnych w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa, przy 
uwzględnieniu postulatów stawianych przez MSP w zakresie: jakości tworzonego prawa 

4 J. Grobicki: Bandażowanie rzeczywistości, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6319076, 
Bandazowanie_rzeczywistosci.html.

5 T. Famulska: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej. AE 
Katowice 2007, s. 127.

6 Polska na 141 miejscu w rankingu przyjazności systemu podatkowego. http://podatki.onet.pl wyda-
nie internetowe z 2008.11.12. oraz P. Skwirowski: 124 systemy podatkowe od ideału. „Gazeta Wyborcza” 
z 23 listopada 2007 r., s. 31.

7 What makes a good tax system?, w: www.pwc.com.
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Rys. 3.  Otoczenie fiskalne przedsiębiorstw

Źródło:  opracowanie własne.

Otoczenie ekonomiczne, prawne, polityczne: system finansowy pa stwa, koniunktura  
gospodarcza, parlament i stronnictwa polityczne, organizacje spo eczne, w tym zwi zki
zawodowe, lobby ci, eksperci, regulatorzy rynku, polityka spo eczna i demograficzna  
pa stwa, w tym: zabezpieczenie spo eczne, struktura wiekowa spo ecze stwa, polityka 
prorodzinna, wykorzystywanie pozafiskalnych funkcji podatków i ubezpiecze .

        

O

t   

o 

c 

z 

e 

n 

i 

e 

      
Z e w n  t r z n e 

   

System obci e  parapodatkowych 
i  jako  –  przyjazno  –

jego funkcjonowania 

FUS, op aty skarbowe, s dowe,
notarialne, produktowe i inne 

System podatkowy 
Podatki i c a
Konstrukcja podatków i techniki 
podatkowe
Aparat skarbowy, w tym pobór
podatków i ce , kontrola podatkowa, 
celna i skarbowa 
Egzekucja nale no ci podatkowych
i celnych, wywiad skarbowy  
S dy administracyjne i gospodarcze 
Doradztwo podatkowe

Jako  – przyjazno  –  funkcjonowania i organizacji  
aparatu skarbowego, celnego i kontrolnego, s downictwa 

administracyjnego i gospodarczego, doradztwa podatkowego 

Mikro, ma e i rednie
przedsi biorstwa 



372 Leon Dorozik, Bogusław Walczak 

podatkowego, ubezpieczeniowego i administracyjnego, taniości funkcjonowania systemu 
podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ochrony źródeł dochodów, dogodności, sprawied-
liwości i równego traktowania stron, jakości organizacji i kontroli aparatu skarbowego oraz 
sądownictwa administracyjnego i gospodarczego. Usytuowanie MSP w otoczeniu fiskal-
nym przedstawiono na rysunku 3.

Przyjazny system fiskalny, to system cechujący się wysoką jakością funkcjonowania, 
w oparciu o dobrze wyszkolone i opłacane kadry, pracujące w otoczeniu stabilnego prawa 
podatkowego i ubezpieczeniowego, którzy znajdą w administracji fiskalnej partnera, a nie 
tylko poborcę i egzekutora. Przedsiębiorcy oczekują od systemu fiskalnego uwzględnia-
nia ich dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, turbulencji otoczenia, a także 
nierównej pozycji, szczególnie tej, w której znajdują się MSP w fazie startowej ich dzia-
łalności. Na koniec 2008 roku 69 jednostek administracji podatkowej spośród 417 w skali 
kraju (tj. 16,5%) posiadało certyfikat zarządzania jakością, a 32 jednostki (7,7%) ubiega-
ło się o niego8. Jakość tworzonego i egzekwowanego prawa podatkowego i ubezpieczeń 
społecznych9 jest najsłabszym ogniwem systemu fiskalnego, powodującym iż odbiór jego 
jest postrzegany gorzej niż wynikałoby to tylko z dolegliwości obciążeń fiskalnych. Istota 
problemu polega jednak na tym, że jakość ta stanowi problem nie tylko dla mikroprzedsię-
biorców. Boryka się z nią aparat fiskalny wszystkich szczebli, sądy administracyjne, sądy 
pracy, doradcy podatkowi, parlament i wiele nie wymienionych podmiotów. C. Kosikowski 
oceniając stabilność przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej, zauważa, że od mo-
mentu ich uchwalenia do 2003 roku wprowadzono 323 zmiany do tekstów ustaw, wydano 
także 48 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego10. O tym, że „dynamizm legislacyjny” nie 
słabnie świadczą 103 zmiany dokonane w latach 2004–2008 tylko w trzech podatkach: 
dochodowym od osób fizycznych 44 + 10 zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w podatku do-
chodowym od osób prawnych 32 i w podatku od towarów i usług 12. Rachunek ten nie obej-
muje przepisów wykonawczych. Efektem jego są także wysokie koszty procesu fiskalnego, 
w tym: polityczne koszty ustawodawstwa podatkowego, koszty utrzymania administracji 
podatkowej, koszty kontroli podatkowej, koszty odszkodowań wynikające z błędnych decy-
zji urzędów skarbowych11 oraz organów odwoławczych. Wskazane elementy nie wyczerpu-
ją pełnej listy składającej się na obciążenia fiskalne ponieważ do tej grupy obciążeń należy 

8 Obliczenia własne na podstawie witryny internetowej Ministerstwa Finansów, www.mofnet.gov.pl 
(z 20 grudnia 2008 r.).

9 Problematyka ta jest przedmiotem rozważań między innymi w referacie B. Walczaka: Polityka fi-
skalna państwa w ocenie mikro i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. W: Uwa-
runkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. MIKROFIRMA 2007, 
s. 355–362.

10 C. Kosikowski: Stabilność prawa podatkowego. W: Polski system podatkowy Założenia a praktyka. 
Red. A. Pomorska. Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 22.

11 F. Grądalski: Teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów fiskalizmu – przykład Polski. 
W: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. SGH, Warszawa 2005, s. 59–61.
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zaliczyć także koszty administracyjnej obsługi podatków (prowadzenia sprawozdawczo-
ści, zakupu aktów ustawodawczych i wykonawczych, systemów informatycznych, druków, 
szkoleń, uzyskania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, doradztwa podatkowego, 
biur rachunkowych itd.) oraz utracone korzyści (excess burden). Cytowany już F. Grądalski 
ocenia łączne koszty procesu fiskalnego w warunkach roku 2002 na 16 686 mln zł, co sta-
nowi 13% wpływów podatkowych12. Jakość prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych 
jest także jednym z ważniejszych czynników determinujących utrzymanie szybkiego tempa 
wzrostu gospodarczego. Jej znaczenie zauważają także publicyści, czego przejawem może 
być pogląd Zb. Hockuby, który w stwierdzeniu iż „dynamizm gospodarczy rodzi się bo-
wiem z wolności i przedsiębiorczości, pod panowaniem dobrych praw i ograniczonego, lecz 
silnego państwa”13, z naciskiem podnosi potrzebę budowy systemu opartego na prostych 
i przejrzystych regułach, na jasnym i szybko egzekwowanym prawie. Potrzebę tę dostrze-
gły rządy państw Unii Europejskiej, które w Strategii Lizbońskiej oraz w dokumentach rzą-
du polskiego, a mianowicie w Priorytecie 2 krajowego programu reform na lata 2005–2008 
na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej przewidziano działania na rzecz uproszczenia pro-
cedur, poprawy jakości prawa, usprawnienia sądownictwa gospodarczego, prowadzone są 
one w ramach komisji sejmowej „Przyjazne państwo”.

Podsumowanie

Kluczem rozwoju gospodarek zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii są małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Ich sprawność gospodarowania pozwala na bieżące przystoso-
wywanie się do występujących potrzeb. Jednak te podmioty są słabe ekonomicznie i dla-
tego występuje stałe zagrożenie ich upadłością. Dlatego zgadzając się z tym, że rola MSP 
jako czynnika dynamizującego rozwój gospodarczy urasta do kanonu teorii i praktyki 
nauk ekonomicznych (jest czynnikiem wpływającym w istotnym stopniu na tę dynamikę) 
w praktyce jest niezbędne dążenie do zapewnienia optymalnych warunków powstawania 
i funkcjonowania tych podmiotów gospodarczych. Tym co w szczególny sposób ułatwia 
funkcjonowanie MSP jest jakość systemu fiskalnego. Czynnik ten szczególnie silnie jest 
odczuwalny w czasie załamania koniunktury gospodarczej.

12 Ibidem, s. 74–75.
13 Z. Hockuba: Jak utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego. „Rzeczpospolita” z 23 marca 

2007 r., s. B8.
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A FRIENDLY FISCAL SYSTEM AS THE SUPPORTING FACTOR 
FOR THE DEVELOPMENT OF SMSC

Summary

The development of the small and middle sized companies (SMSC) meets barriers in some 
cases leading those to bankruptcy. In this paper some major of those barriers are presented, including 
fiscal ones. Describing the quality details of fiscal barriers, it was particularly mentioned, of the user 
friendly fiscal system, that should make functioning of SMSC easier. In this range it is still much to 
do, to improve the polish fiscal system, and proposals from SMSC are much more important while 
recession is in place.
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Wprowadzenie

Rozważając problematykę reformy polskiego systemu podatkowego, należy podkreślić, 
że rok 2008 jest kolejnym rokiem toczącej się dyskusji na jej temat. Tymczasem w praktyce 
zamiast rzeczywistej reorientacji polityki gospodarczo-finansowej państwa podejmowane 
są wyłącznie coroczne parlamentarne decyzje oznaczające nowelizację obowiązującego sta-
nu prawnego. Zmiany te jednak są najczęściej postrzegane przez samych zainteresowanych 
podatników jako działania mające na celu przede wszystkim realizowanie doraźnych zadań 
polityki budżetowej, które niekoniecznie muszą być podejmowane w pierwszej kolejności. 
A przecież to właśnie system podatkowy jest najczęściej wymieniany wśród barier wzrostu 
gospodarczego w Polsce. Dlatego też, wielość i częstotliwość zachodzących w otoczeniu 
przedsiębiorców zmian powoduje, iż są one odbierane jako turbulentne, skutkujące wzro-
stem niepewności, uniemożliwiając tym samym realizowanie długoterminowych strategii 
rozwoju. Ponadto ważną kwestią jest fakt, iż proponowane zmiany poszczególnych podat-
ków nie zawsze oznaczają poprawę tych unormowań, które od dłuższego już czasu wyma-
gają uporządkowania i rzeczywiście mogą służyć rozwojowi przedsiębiorczości. 

Wśród teoretyków, jak i praktyków podatków, panuje opinia, że nowelizacje ustaw po-
datkowych są konsekwencją orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz prawa wspól-
notowego. Należy jednak zaznaczyć, że w pierwszych latach XXI wieku wdrożono w życie 
także rozwiązania pozytywne dla przedsiębiorców, jak np. obniżenie od 2004 roku stawki 
podatku dochodowego od osób prawnych z 27 do 19%, wprowadzenie w 2004 roku moż-
liwości wyboru podatku liniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą oraz przyjęcie od 2009 roku skali z dwiema stawkami (18 i 32%) zmniejszającej 
progresywność podatku dochodowego od osób fizycznych. Przytoczone przykłady, z uwagi 
na ich potencjalny wpływ na gospodarkę, przedstawiane były przez konstruktorów syste-
mu podatkowego jako ważne, reformujące system podatkowy. Odnotowując ich znacze-
nie w kontekście chociażby ograniczania kosztów procesu fiskalnego ponoszonych przez 
podatników oraz ewentualnego pobudzenia przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego, 
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przyjmijmy, iż były to zmiany o charakterze wycinkowym, nie obejmującym całego syste-
mu podatkowego. 

Celem artykułu jest zatem prezentacja i analiza, najważniejszych dla prowadzących 
działalność gospodarczą, zmian podatkowych dokonanych w 2008 roku pod kątem ich 
racjonalności, czyli nawiązania do podstawowych zasad naukowych. Tematyka wpływu 
całego systemu podatkowego na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest dość roz-
legła, stąd też rozważania zostały zawężone jedynie do zmian w podatkach, które wywie-
rają znaczące skutki finansowe dla przedsiębiorstw. Należą do nich niewątpliwie podatki 
dochodowe. 

Wyjaśnienia wymagają także przyjęte kryteria racjonalności opodatkowania. Otóż, 
w literaturze zwraca się uwagę na różne definicje pojęcia racjonalnego systemu podatkowe-
go. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania, można przyjąć, iż projektowanie optymalne-
go systemu podatkowego oznacza poszukiwanie takiego systemu, który oznacza kompromis 
pomiędzy dwiema zasadami, tj. sprawiedliwego rozłożenia ciężaru podatkowego i trwałej 
wydajności ekonomicznej podatku1. Niestety w praktyce trudno jest zrealizować postu-
laty formułowane przez doktrynę. Z uwagi na różne aspekty wspomnianej racjonalności, 
problemem pozostawało przyjęcie kryteriów wykorzystanych do oceny uchwalonych przez 
ustawodawcę w 2008 roku zmian ustaw podatkowych. W niniejszym artykule nawiązano 
do zasad sformułowanych przez A. Smitha, czyli zasady równomierności, jednoznaczności 
opodatkowania, wygody płacenia podatków oraz oszczędności przy ściąganiu podatków2. 
Na uwagę zasługuje nawiązanie współcześnie zgłaszanych postulatów pod adresem racjo-
nalnego systemu podatkowego do tych klasycznych, w dalszym ciągu zachowujących swoją 
wartość, zasad. 

Katalog zmian zachodzących w podatkach dochodowych oraz ocena ich skutków 
z punktu widzenia zasad podatkowych 

Zmiany w podatkach dochodowych dokonane na 2009 r3. nie były tak kontrowersyj-
ne, jak te, które dokonano kilka lat wcześniej. Nie świadczy to jednak o tym, że wynikiem 
pracy Sejmu były zaledwie drobne korekty kosmetyczne. 

Na uwagę zasługują przede wszystkim:
– ułatwienie przedsiębiorcom zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za ostatni mie-

siąc (kwartał) roku podatkowego, przez likwidację obowiązku zapłaty zaliczki na 
podatek dochodowy w podwójnej wysokości w ostatnim miesiącu (kwartale) roku 

1 A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 
2006. 

2 A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2008.

3 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU 209, poz. 1316.
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podatkowego (art. 25 ust. 1a i ust. 1c w podatku CIT; art. 44 ust. 6 w podatku 
PIT),

– usunięcie trudności związanych z niejednoznaczną interpretacją możliwości po-
jawienia się przychodu i kosztu podatkowego w związku z zaciągnięciem kredy-
tu/pożyczki waloryzowanych kursem waluty obcej (art. 12 ust. 1 pkt 10 oraz art. 
16 ust. 1 pkt. 10a w podatku CIT; art. 14 ust. 2 pkt 7g oraz art. 23 ust. 1 pkt 8a 
w podatku PIT),

– usunięcie zapisu, według którego koszty zaniechanych inwestycji nie stanowią 
kosztów podatkowych oraz określenie momentu, w którym wydatki te staną się 
kosztami uzyskania przychodów (art. 15 ust. 4f oraz art. 16 ust. 1 pkt 41 w podatku 
CIT; art. 22 ust. 5e oraz art. 23 ust. 1 pkt 35 w podatku PIT),

– odstąpienie od stosowania sankcyjnej stawki odsetek za zwłokę i zastąpienie ją 
zwykłą stopą oprocentowania, mającą zastosowanie do zaległości podatkowej, 
w sytuacji gdy podatnik błędnie nie zakwalifikował składnika majątku do środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ze względu na przewidywany 
okres jego używania nieprzekraczający roku (art. 16e ust. 1 pkt 4 w podatku CIT; 
art. 22e ust. 1 pkt 4 w podatku PIT),

– rozszerzenie zakresu stosowania obecnych przepisów dotyczących amortyzacji 
ujawnionych środków trwałych o wartości niematerialne i prawne (art. 16d ust. 
2 oraz art. 16h ust. 1 pkt 4 w podatku CIT; art. 22d ust. 2 i art. 22h ust. 1 pkt 4 
w podatku PIT),

– umożliwienie stosowania metody memoriałowej przy rozliczaniu kosztów z tytułu 
wynagrodzeń (obligatoryjnych składek) tym pracodawcom, którzy wypłacają wy-
nagrodzenie regularnie w miesiącu, którego wynagrodzenie (składka) dotyczy oraz 
wypłacającym wynagrodzenie w terminie wynikającym z przepisów lub umowy, 
lecz w miesiącu następującym po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy (art. 
15 ust. 4g, 4h oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a, ust. 7d w podatku CIT; art. 22 ust. 6ba, 
6bb oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a, ust. 3d w podatku PIT).

Analizując przyjęte w 2008 roku rozwiązania dotyczące opodatkowania dochodów 
z działalności gospodarczej w świetle zasad podatkowych A. Smitha, należy podkreślić, iż 
nawiązują one przede wszystkim do dwóch zasad techniki realizacji dochodów podatko-
wych, tj. zasady dogodności i pewności. W mniejszym zaś stopniu do tych, które świadczą 
o wartości koncepcji podatkowej A. Smitha, czyli zasady taniości oraz równomierności 
opodatkowania. 

Czytelnym przykładem realizowania zasady dogodności, rozumianej jako umożliwie-
nie podatnikowi zapłatę podatku w sposób najdogodniejszy, są regulacje w zakresie termi-
nu wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego. Otóż, w przepisach prze-
widziano, iż zaliczkę za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego podatnik będzie mógł 
wpłacać w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Nato-
miast według dotychczasowego stanu prawnego podatnik do 20 dnia ostatniego miesiąca 
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opłacał zaliczkę w podwójnej wysokości, tj. za miesiąc ostatni i przedostatni roku podatko-
wego. Niestety dla przedsiębiorców ustawodawca zastosował w tym przypadku długi okres 
vacatio legis. Przepisy te zostały uchwalone, ale wejdą w życie od 1 stycznia 2010 roku, co 
oznacza ich wykorzystanie w praktyce w styczniu 2011. Konsekwencją wprowadzenia tych 
przepisów od 1 stycznia 2009 roku byłby niekorzystny wpływ na finanse publiczne (na 
wysokość dochodów budżetu państwa w 2009 r. oraz budżetu jednostek samorządu teryto-
rialnego w styczniu 2010 r.). Okazało się, że w dalszym ciągu priorytetem nie są gospodarka 
i działające w niej przedsiębiorstwa, lecz bieżące potrzeby budżetowe. 

Kolejna zmiana ma na celu umożliwienie stosowania memoriałowej zasady rozlicza-
nia kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń przez pracodawców 
regulujących płatności z tego tytułu w terminach wynikających z przepisów prawa pracy 
lub zawartej umowy. Przedmiotowa regulacja może być postrzegana jako uelastycznienie 
przepisów. Skorzystają na niej przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy wypłacają wyna-
grodzenie regularnie w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, a także opłacają składki 
od wynagrodzeń w określonych w przepisach terminach (do 15 dnia następnego miesią-
ca po wypłacie wynagrodzeń). Pracodawcy, zgodnie z przepisami, mogą jednak wypłacać 
wynagrodzenie z pewnym „przesunięciem” (nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni 
następnego miesiąca kalendarzowego). W takiej sytuacji obowiązek uiszczenia składek od 
wynagrodzeń powstaje również do 15 dnia, ale następnego miesiąca po wypłacie wynagro-
dzenia. Można uznać, że regulacje te będą cieszyć się zainteresowaniem właśnie wśród tych 
przedsiębiorców, którzy wypłacają wynagrodzenie regularnie, lecz z „przesunięciem” do-
puszczanym przez odrębne przepisy. Pewnym mankamentem jest jednak w tym wypadku 
obowiązek uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne do 15 dnia miesiąca, w którym 
wypłacono wynagrodzenie, czyli w terminie wcześniejszym o jeden miesiąc. 

W zakresie pewności opodatkowania, czyli precyzyjnego i jasnego określenia rozwią-
zań podatkowych, powszechnie panuje opinia, trzeba przyznać, że uzasadniona, że podatki 
nie są dla większości podatników jasne i zrozumiałe. Tym bardziej pozytywnie należy oce-
nić podjęte próby nie tyle uproszczenia pewnych mechanizmów podatkowych, co doprecy-
zowania przepisów. 

Przykładem jest rozszerzenie zakresu stosowania dotychczasowych przepisów doty-
czących ujawnionych środków trwałych o wartości niematerialne i prawne. Należy pod-
kreślić, iż dotychczasowe brzmienie przepisów nie wskazywało wyraźnie na możliwość 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych właśnie od ujawnionych wartości niematerialnych 
i prawnych. Pojawiały się zatem istotne rozbieżności w interpretacji, czy należy traktować 
to jako pomyłkę ustawodawcy i zgodnie z ogólną zasadą dokonywać odpisów amortyzacyj-
nych, czy też ustawodawca celowo wyłączył ujawnienie wartości niematerialnych i praw-
nych z możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych? Druga możliwość interpretacji 
oznaczałaby po prostu nieuzasadnione różnicowanie w podatkowym traktowaniu środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dlatego też nową treść przepisów należy 
ocenić jako zrównanie traktowania ujawnienia środków trwałych i wartości niematerial-
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nych i prawnych w kontekście możliwych odpisów amortyzacyjnych. W tym wypadku na-
wiązano zatem do zasady sprawiedliwości, którą można postrzegać jako rozwinięcie zasa-
dy równomierności opodatkowania. 

Innym przykładem rozwiązań, jak uzasadniali autorzy projektu, usuwających nie-
jednoznaczną interpretację są zmiany dotyczące kwalifikowania dla celów podatkowych 
skutków rozliczeń kapitału kredytu (pożyczki) pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą 
w przypadku udzielenia kapitału obcego waloryzowanego kursem waluty obcej. 

Istota regulacji, z punktu widzenia kredytobiorcy, polega na tym, że:
– do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można różnicę pomiędzy kwotą 

zwróconego kapitału, a kwotą udzielonego kredytu (pożyczki), jeżeli kwota spła-
conego w złotych kapitału kredytu (pożyczki) była wyższa od kwoty udzielonego 
kredytu,

– do przychodów zaliczyć trzeba będzie różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego ka-
pitału a kwotą zwróconego kredytu (pożyczki), jeżeli kwota spłaconego w złotych 
kapitału kredytu (pożyczki) była niższa od kwoty udzielonego kredytu.

Oceniając wpływ tych zmian na sytuację przedsiębiorców należy oddzielnie spojrzeć 
na przychody oraz koszty podatkowe. Na wstępie dodajmy, że w dotychczasowym stanie 
prawnym zagadnienia te nie były uregulowane w sposób szczególny, co oznaczało zastoso-
wanie przepisów ogólnych. W zakresie przychodów podatkowych dla kredytobiorcy, niższa 
od nominalnej wartości kredytu jego spłata nie wpływała na podstawę opodatkowania po-
datkiem dochodowym. Teraz niestety nie będzie już obojętna podatkowo, czyli w przypad-
ku ujemnych różnic kursowych sytuacja przedsiębiorcy, z punktu widzenia konsekwencji 
podatkowych, pogorszy się. Natomiast w wypadku kosztów uzyskania przychodów zdania 
są zróżnicowane. I tak orzecznictwo administracyjne traktuje całą kwotę jako spłatę ka-
pitału i wyłącza ją z kosztów podatkowych. Z kolei w sądownictwie administracyjnym 
prezentowany jest pogląd odmienny, co oznacza, że wydatek podatnika na spłatę kredytu, 
przekraczający wysokość spłacanego kapitału w nominalnej wysokości, może zostać zali-
czony do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ogólnej ich definicji. Nie wdając się 
w spory prawne, podkreślmy, iż konsekwencją regulacji będzie jednoznaczne uregulowanie 
tego problemu. 

Zasada taniości, określana również jako zasada oszczędności przy ściąganiu podat-
ków, często jest sprowadzana do efektu skarbowego. Tymczasem, A. Smith zawarł w niej 
również postulat ochrony źródeł podatkowych. Dlatego też podatki nie powinny hamować 
kreowanych przez społeczeństwo dochodów, a ewentualne kary nakładane na podatników 
powinny być współmierne do popełnionego czynu. 

Na uwagę w zakresie realizacji tej zasady zasługują regulacje dotyczące konsekwen-
cji finansowych dla podatnika, w sytuacji gdy nie zaliczył on składnika majątku do środ-
ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ze względu na przewidywany okres 
jego używania nieprzekraczający roku i rozliczył z tego tytułu koszty uzyskania przycho-
dów w momencie ich poniesienia. Konsekwencją zmiany jest odstąpienie od stosowania 
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sankcyjnej stawki odsetek za zwłokę (36,5% w skali roku) i zastąpienie jej zwykłą stopą 
oprocentowania, mającą zastosowanie do zaległości podatkowej (wynoszącą od 28 stycznia 
2009 r. 11,5% w skali roku). Zauważmy, że dotychczasowa stawka sankcyjna (0,1% za każ-
dy dzień) była dużo wyższa w stosunku do wysokości odsetek od zaległości podatkowych 
i niewspółmierna do błędu, jaki popełnił podatnik. Ponadto mogła ona rodzić poczucie 
niesprawiedliwości podatkowej i skłaniać do uchylania się od opodatkowania. 

Inna zmiana dotyczy kosztów uzyskania przychodów, dzięki której umożliwiono po-
datnikom zaliczenie do nich kosztów zaniechanych inwestycji. W świetle dotychczasowych 
rozwiązań poniesione straty przez podatników w związku z nietrafionymi inwestycjami 
wyłączone były z kosztów uzyskania przychodów. Przy takiej polityce państwa w zakre-
sie kosztów uzyskania przychodów, przedsiębiorca ponosił całkowite ryzyko nietrafio-
nych, z różnych względów, inwestycji. W kontekście spełnienia zasady taniości, można 
zatem uznać, że nowe regulacje są korzystne. Działalność inwestycyjna najczęściej wiąże 
się z wysokimi nakładami, co oznaczać może wystąpienie straty, głównie w sytuacjach 
nietrafionych inwestycji. Umożliwienie przedsiębiorcom zaliczenia kosztów chybionych 
inwestycji do kosztów uzyskania przychodów może być oceniane przez nich jako usunię-
cie dodatkowej sankcji fiskalnej a także jako przejaw dzielenia się z budżetem państwa 
ryzykiem rozwojowym. Przyjęte rozwiązanie może jednak budzić wątpliwości, jeżeli od-
niesiemy je do zasady sprawiedliwości. Zauważmy, że dopuszczenie możliwości zaliczenia 
do kosztów podatkowych jedynie strat związanych z zaniechanymi niedokończonymi in-
westycjami, powoduje dyskryminację tych przedsiębiorców, którzy ponieśli straty powstałe 
w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły 
przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Zmiana dotychczasowej 
polityki państwa, nawet jeśli weźmie się pod uwagę słuszne intencje, narusza konstytucyjną 
zasadę równości. Dlaczego przedsiębiorcy, którzy ze względów ekonomicznych wycofują 
się z dotychczasowej działalności i planują rozpoczęcie w innym obszarze, muszą liczyć się 
z dodatkowym obciążeniem, a inni, korzystając ze zmian ustawy, będą uprzywilejowani? 
Podsumowując, przyjęta regulacja może być postrzegana jako pozytywna ze względu na jej 
konsekwencje gospodarcze, aczkolwiek pozostaje wątpliwość równego traktowania pod-
miotów gospodarczych.

Katalog zmian zachodzących w opodatkowaniu ryczałtowym dochodu 
oraz ocena ich skutków z punktu widzenia zasad podatkowych 

W zryczałtowanym podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne szczególną 
uwagę należy zwrócić na zrównanie wymagań stawianych podatnikom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą i ją kontynuującym, dzięki czemu podatnicy zachowują prawo do 
korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do końca roku podatkowego, 
bez względu na przychód osiągnięty w trakcie roku (uchylenie w art. 8 ust. 6 i 7 w ryczałcie 
od przychodów ewidencjonowanych).
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Rozpatrując te zmiany, warto zastanowić się, czy rzeczywiście najważniejsze jest re-
spektowanie zasady sprawiedliwości podatkowej, i jeśli tak, to w jakim zakresie? Otóż, 
zgodnie z regulacjami, które od 2009 roku zostały uchylone, podatnik tracił prawo do opo-
datkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym uzyskał przychody w wysokości przekraczającej kwotę 150 tys. 
euro. W takiej sytuacji zobowiązany był ponadto zaprowadzić właściwe księgi podatkowe 
i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Konsekwencją uchylonych przepisów 
jest reguła, iż podatnik, który w trakcie roku podatkowego przekroczył wskazany przez 
ustawodawcę limit, zachowuje prawo do opodatkowania ryczałtowego do końca danego 
roku. Konstruktorzy prawa podatkowego uzasadniali to koniecznością zrównania wymagań 
stawianych podatnikom rozpoczynającym działalność i ją kontynuującym. Jednak uważna 
lektura przedmiotowej ustawy, uprawnia do stwierdzenia, że podatnicy wszyscy, bez róż-
nicowania na kontynuujących i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego 
tracili prawo do korzystania z tej formy opodatkowania, jeżeli ich przychody przekroczą 
w trakcie roku wskazany limit. Wydaje się, że większe znaczenie mają zasady: dogodności 
i taniości. Otóż skutkiem przepisów obowiązujących jeszcze w 2008 roku, w przypadku 
przekroczenia limitu przychodów w trakcie roku podatkowego, było rozliczenie ryczałtu 
za część roku, a także opłacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych za pozostałą 
część roku i prowadzenie z tym związanej odpowiedniej ewidencji podatkowej. Nie pozo-
stawało to zatem bez wpływu na sytuację finansową przedsiębiorcy. 

Podsumowanie

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że przyjęte na 2009 
rok zmiany w podatkach dochodowych nie budziły tak wielu emocji, jak to miało miej-
sce w latach ubiegłych. Podatnicy chyba już zdążyli się przyzwyczaić do ciągłych zmian 
w prawie podatkowym, oznaczających najczęściej zamieszczanie ich w Dzienniku Ustaw 
pod koniec starego roku kalendarzowego. 

Zmiany jakie dokonano w 2008 roku w podatkach dochodowych w zakresie opodat-
kowania działalności gospodarczej nie świadczą jeszcze o stabilności prawa podatkowe-
go obowiązującego w Polsce, ale mogą napawać pewnym optymizmem. Zaprezentowane 
i przeanalizowane nowe regulacje związane są przede wszystkim z kształtowaniem przy-
chodów i kosztów podatkowych, czyli elementami sprawiającymi w praktyce podatnikom 
najwięcej trudności. Uchylono również regulacje lub nadano im nową treść, które oceniane 
były przez podatników negatywnie, jako zakłócające rozwój gospodarczy. 

Przytoczone przykłady nowych regulacji skłaniają do wniosku, że w większości speł-
niały one zasady podatkowe A. Smitha. Nie zawsze jednak dobre intencje przekładały się 
na efekty globalne. Koncentrowanie się bowiem wyłącznie na jednej zasadzie może prowa-
dzić, co starano się wykazać, nieuchronnie do kolizji z innymi zasadami. 
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Kończąc warto zauważyć, że oczekiwania przedsiębiorców są jednak większe. Głów-
nym problemem, z jakim władza publiczna powinna się zmierzyć, jest kwestia reformy 
sytemu podatkowego i racjonalność przyjętych celów strategicznych. Coroczne zmiany 
w zakresie przepisów dotyczących opodatkowania nie mogą przecież wiecznie rozwią-
zywać wyłącznie doraźnych problemów, nawet jeśli ich ocena będzie pozytywna. Istnieje 
uzasadnione zagrożenie, że wprowadzane, kolejne liczne nowelizacje podatkowe zakłócają 
wewnętrzną spójność systemu podatkowego, a to byłoby ze szkodą zarówno dla budżetu, 
jak i podatników. 

REALISIERUNG VON GRUNDSÄTZLICHEN STEUERREGELN IM HINBLICK 
AUF NEUE REGELUNGEN IM BEREICH DER UNTERNEHMENSBESTEUERUNG 

MIT STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Zusammenfassung

Im Artikel wurden die wichtigsten Änderungen in Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
für das Jahr 2009 für die die Gewerbetätigkeit führenden Personen vorgeführt und analysiert. Als Ra-
tionalitätskriterien/ der Besteuerung wurden die vom A. Smith formulierten Grundsätze angewendet. 
Neue Regelungen wurden im großen und ganzen positiv als die die grundsätzlichen Steuerregeln re-
alisierenden Regelungen eingeschätzt. Es wurde jedoch hervorgehoben, dass das Focusieren nur auf 
die Erfüllung eines Steuergrundsatzes oft zur Kollision mit den sonstigen Grundsätzen führt. In der 
Schlussfolgerung wurde festgestellt, dass die alljährlichen Änderungen im Bereich von Steuervor-
schriften die innere Kohärenz des ganzen Systems stören können. Das würde sowohl für Staatskasse 
als auch für Steuerzahler den Schaden bringen. 
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG A KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO 
Z EMISJI NOWYCH AKCJI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH

Wprowadzenie

Podatki są stałą częścią życia społecznego i nieodzownym elementem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw wpływającym na ich sytuację finansową. W teorii finansów przed-
siębiorstw szeroko opisany jest aspekt wpływu podatków na wybór źródeł finansowania, 
a w szczególności na wyższość finansowania długiem z uwagi na działanie podatkowej 
tarczy odsetkowej. W mniejszym stopniu podnoszony jest aspekt podatku w kontekście 
kosztu kapitału własnego, gdyż powszechnie przyjmuje się, że na koszt pozyskania kapitału 
własnego w przedsiębiorstwie podatki nie mają wpływu. Tak jednak nie jest. Celem opraco-
wania jest wskazanie, że przedsiębiorstwa polskie powinny uwzględniać podatek od towa-
rów i usług szacując koszt kapitału własnego z emisji nowych akcji zwykłych, czyli kapitału 
własnego zewnętrznego. Podatek ten wpływa na wzrost kosztu pozyskania tego kapitału.

Zarys teorii kosztu kapitału własnego zewnętrznego

W teorii finansów przedsiębiorstw przeważa pogląd, że zasadniczo istnieją dwa pod-
stawowe źródła pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitałów własnych. Jednym z nich 
jest zatrzymanie całości lub części zysku netto (zyski niepodzielone), a drugim emisja 
nowych akcji. Pozyskując kapitał w drodze emisji akcji, spółka musi uwzględniać koszty 
sprzedaży nowych akcji zwykłych. 

Do szacowania tego kosztu kapitału wykorzystuje się zmodyfikowany model Gordona 
od nazwiska Myrona Gordona, który jako pierwszy za prezentował równanie wartości akcji 
opisujące wycenę bieżącej wartości przyszłego strumienia dywi dend, przy założeniu stałe-
go tempa wzrostu wysokości dywidend1. Wykorzystanie modelu Gordona wymaga wyzna-
czenia tempa wzrostu dywidend g. Przy założeniu, że wypłacone dywidendy stano wią stały 
procent wypracowanego zysku netto, czyli wskaźnik wypłat dywidend (D/EPS) jest stały, 
tempo wzrostu dywidend jest równe tempu wzrostu zysku netto. Przyrost zysku z okresu 

1 Por. M. Gordon: The Investment Financing and Valuation of the Corporation. Irwin, Homewood 
1962.
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na okres zależy od wielkości reinwestowanego zysku netto, który nie został wypłacony 
w formie dywidend, oraz od rentowności kapitału własnego (ROE). Równanie określające 
stałe tempo wzrostu (sustainable growth) ma postać:

g = (1 – D1 / EPS) × ROE.

Wyrażenie (1 – D1 / EPS) jest często nazywane wskaźnikiem zy sków zatrzymanych. Jeżeli 
przedsiębiorstwo cały wypracowany zysk przeznacza na dywidendy, czyli D1 / EPS = 1, 
i nie korzysta z zewnętrz nych źródeł kapitału, wówczas tempo wzrostu g jest równe zero2.

W szacowaniu kosztu kapitału własnego zewnętrznego istotne są koszty emisji no-
wych akcji zwykłych. To te koszty różnicują koszt kapitału własnego wewnętrznego i ze-
wnętrznego. Stopę kosztu kapitału pozyskanego z emisji nowych akcji zwykłych można 
obliczyć stosując formułę:

g
FP

Dke 10

1

F jest kosztem sprzedaży, wyrażonym w procentach, poniesionym przy sprzedaży no-
wej emisji akcji, a więc P0 (1 – F) jest otrzymaną przez spółkę wartością netto za 1 akcję.

Koszt emisji zwiększa koszt kapitału z tego źródła, kapitału niezbędnego do finan-
sowania działalności gospodarczej, a na wielkość tego kosztu mają wpływ rozwiązania 
podatkowe z zakresu podatku od towarów i usług.

Zarys rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług w odniesieniu
 do kosztów emisji nowych akcji zwykłych

W procesie przygotowywania emisji akcji, wchodzenia spółki na giełdę, ponosi ona 
wiele kosztów, a w szczególności są to: koszty obsługi firmy konsultingowej, konsultacji 
usług prawniczych, audytu podatkowo-rachunkowego, koszty prospektu emisyjnego, biura 
maklerskiego, ogłoszeń, reklamy, public relations. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest 
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi wyłącznie działalność opo-
datkowaną tym podatkiem powinno mieć ono prawo do odliczenia podatku naliczonego 
wykazanego w fakturach dokumentujących poniesione w związku z wchodzeniem na gieł-
dę koszty. Wynika to fundamentalnego prawa przedsiębiorstwa, podatnika, do odliczenia 
podatku naliczonego określonego w ustawie o podatku od towarów i usług3. Regulacja ta 
jest wyrazem podstawowej cechy systemu podatku od wartości dodanej, tzn. jego neutral-
ności. Zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatnika tego podatku wyraża 
się tym, że poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik nie po-

2 Por. A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2001, s. 90–91.

3 Por. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. 
zm., art. 86, ust. 1.
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nosi faktycznie ciężaru tego podatku. Oznacza to, że podatek ten nie powinien obciążać 
podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, którzy nie są ich ostatecznymi 
odbiorcami, gdyż ciężarem tego podatku powinien być obciążony wyłącznie konsument. 
Z tego też powodu VAT zalicza się do grupy podatków od wydatków lub od konsumpcji.

Realizacja zasady neutralności podatku od towarów i usług wyraża się zatem w stwo-
rzeniu takich regulacji prawnych, zgodnie z którymi podatek naliczony (zapłacony) przez 
podatnika, w cenie nabytych towarów i usług w ramach prowadzonej działalności opodat-
kowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika 
obciążenia jako koszt. Konieczność przestrzegania tej zasady w systemach podatkowych 
państw członkowskich szczególnie stanowczo akcentowana jest przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości, który w swoich orzeczeniach wielokrotnie podkreślał, że prawo do odli-
czenia zostało wprowadzone po to, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT 
zapłaconego lub podlegającego zapłacie, w toku jego działalności gospodarczej. „Wspólny 
system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, nie-
zależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod 
warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi”4. 

Jednakże w myśl polskich przepisów prawa podatkowego i wydanych na ich podsta-
wie orzeczeń w sprawie kosztów pozyskania kapitału własnego zawarty w tych kosztach 
podatek od towarów i usług nie może być odliczany od podatku należnego5. Wynika to 
głównie z analizy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług, w którym zapisano, iż emisja akcji nie stanowi dostawy 
towarów czy świadczenia usług w rozumieniu tej ustawy. Fakt ten ma swoje potwierdze-
nie także w orzecznictwie ETS6. Zgodnie z zapisami ustawy w zakresie, w jakim towary 
i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 
co oznacza iż można odliczyć podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opo-
datkowanymi, a prawo to nie przysługuje w stosunku do podatku naliczonego związanego 
z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowa-
nych. Wynika stąd, że wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo związane z wejściem na 
giełdę są w sposób bezpośredni związane z czynnościami nie podlegającymi opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i usług.

Takie przedstawienie istoty kosztów pozyskania nowego zewnętrznego kapitału włas-
nego jest sprzeczne z ideą finansów przedsiębiorstw, zgodnie z którą w wyniku wejścia na 
giełdę przedsiębiorstwo pozyskuje kapitał na finansowanie swej działalności inwestycyjnej 

4 Orzeczenie ETS w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Gent Coal Terminal NV; w: VI 
Dyrektywa VAT. Red. K. Sachs. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 443.

5 Por. Postanowienie z dnia 13.04.2007 r. nr 1472/RPP1/443-24/07/KUP Naczelnika Drugiego Mazo-
wieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

6 Por. Orzeczenie z dnia 21 czerwca 2007 r. wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde (C-435/05).
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i operacyjnej. W kontekście podatku od towarów i usług nie ulega wątpliwości, że działal-
ność ta związana jest z działalnością podstawową, czyli opodatkowaną. Stąd wniosek, że 
zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wydatki z tytułu wprowadze-
nia akcji do obrotu publicznego, czyli koszty pozyskania zewnętrznych źródeł finansowa-
nia majątku przedsiębiorstwa stanowią koszt uzyskania przychodu7.

Istota kosztów pozyskania kapitału własnego związanego z wejściem spółki na gieł-
dę jako kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym została potwierdzona 
w orzecznictwie krajowym8. Na gruncie tak przedstawionej sytuacji niewątpliwie przedsię-
biorstwo powinno mieć prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego związanego z wydatkami na emisję akcji, ze względu na zaliczenie tych wydatków do 
kosztów uzyskania przychodów.

Jednakże gruntowna analiza zapisów ustawy może wskazywać na odmienne wnioski. 
Nie ulega wątpliwości, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podat-
ku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym 
z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Jednak 
prawo to nie jest bezwarunkowe. Jak wskazano wcześniej prawo do odliczenia przysługuje 
w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 
opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności nie pod-
legających w ogóle podatkowi.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznaczony jest przez dwa 
czynniki: przedmiotowy – opodatkowaniu podlegają czynności określone w art. 5 ustawy 
i podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim 
charakterze (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy). Oznacza to, że przepisy ustawy znajdują zastoso-
wanie jedynie do określonych czynności wykonywanych przez podatnika. Zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna 
dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, zgodnie 
z treścią art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie 
postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podle-
gających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfi-
kacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przez 
dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Wobec tego, ponieważ akcje 
nie są towarem, ich emisja nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług.

7 Zostało to potwierdzone w pisemnej interpretacji, co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów 
prawa podatkowego z dnia 3.04.2007 r. nr 1472/ROP1/423-16/07/MK wydanej przez Naczelnika Drugiego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

8 Por. wyrok NSA z dnia 16.11.2000 r. SA/Bk 1423/99, z dnia 24.06.2002 r. FSA 1/02, wyrok WSA 
z 14.03.2007 r. sygn. akt I SA/Lu 70/07.
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Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie 
się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, przez co należy rozu-
mieć każde wynikające z cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego działanie na rzecz 
innego, indywidualnie oznaczonego podmiotu – odbiorcy świadczenia. Jednakże definicja 
ta nie obejmuje wszelkich czynności i zobowiązań występujących w ramach aktywności 
gospodarczej podatnika, dlatego za usługę traktuje się także: przeniesienie praw, ale tylko 
tych, które określane są „prawami do wartości niematerialnych i prawnych” (akcje w myśl 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są prawami do wartości niemate-
rialnych i prawnych9); powstrzymywanie się od dokonywania czynności lub tolerowanie 
jakichś czynności lub sytuacji (prezentowanie biernej postawy, o ile dla drugiej strony umo-
wy takie zachowanie jest pożądane, przynosi korzyść); świadczenie usług zgodnie z naka-
zem organu lub wynikającym z mocy prawa (brak w tym przypadku woli jednej ze stron, 
zatem świadomego, celowego działania). Wynika stąd, że emisja akcji nie stanowi również 
świadczenia usług w rozumieniu zapisów ustawy. 

W świetle norm prawa podatkowego istotnym dla zaistnienia prawa podatnika do ob-
niżenia podatku należnego o podatek naliczony jest określenie związku ponoszonych wy-
datków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a związek ten musi być bezpośredni 
i bezsporny10. 

W tym miejscu stwierdzić należy również, iż kwestia odliczania kwoty podatku nali-
czonego związanego z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu była przedmiotem 
licznych komentarzy i orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyż-
szego, w których prezentowane były dwa zasadnicze stanowiska. Pierwsze z nich zakła-
dało, iż podatek naliczony jest odliczany tylko wówczas, jeżeli jest związany ze sprzedażą 
opodatkowaną11. Drugie stanowisko uznające możliwość takiego obniżenia oparte było na 
kryterium negatywnym, jakim był brak szczególnego przepisu zabraniającego expressis 
verbis odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami nie podlegającymi opo-
datkowaniu podatkiem od towarów i usług12. Rozstrzygnięcie tej kwestii spornej nastąpiło 
w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 20.06.2005 roku13. Dokonując oceny prawnej NSA, po 

9 Por. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 54, poz. 654 
z 2000 r. z późn. zm., art. 16b i 16c.

10 Por. także orzeczenie ETS nr C-4/94 z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie pomiędzy BLP Group plc 
a Commissioners of Customs and Excise.

11 Teza ta znalazła odzwierciedlenie m.in. w wyrokach NSA z dnia 16.03.1995 r. sygn. akt SA/Kr 
2910/94, z dnia 22.10.1997 r. sygn. akt SA/Ka 1255/97, z dnia 20.01.1998 r. sygn. akt I SA/Lu 1456/97, z dnia 
20.01.1998 r. sygn. akt I SA/Lu 1433/96, z dnia 21.07.1998 r. sygn. akt SA/Rz 1635/97, z dnia 26.05.1999 
r. sygn. akt I SA/Ka 1841/97, 2019/97, z dnia 25.06.1999 r. sygn. akt SA/Ka 1375/98, z dnia 25.02.2000 r. 
sygn. akt I SA/Kr 575/98 oraz w wyroku SN z dnia 5.10.2000 r. sygn. akt III RN 21/2000.

12 Por. wyroki NSA z dnia 4.11.1999 r. sygn. akt I SA/ Łd 1438/97 i 1439/97 z dnia 22.01.1999 r. sygn. 
akt I SA/Łd 2S6//97, z dnia 8.09.1999 r. sygn. akt I SA/Łd 1290/97, z dnia 22.02.2000 r. sygn. akt III SA 
7776/98 oraz wyrok SN z dnia 4.11.1998 r. sygn. akt III RN 77/98.

13 Por. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 20.06.2005 r. sygn. akt I FPS 1/05. Zagadnienie prawne dotyczy-
ło dopuszczalności dokonywania przez podatnika podatku VAT obniżenia podatku należnego o podatek 
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przedstawieniu w sposób uporządkowany i wszechstronny dorobku orzecznictwa i doktry-
ny, które narosły wokół rozstrzyganego zagadnienia, wziął pod uwagę w pierwszej kolej-
ności zasadę konstrukcyjną podatku od towarów i usług. Podatek ten „(...) należy do grupy 
podatku od wartości dodanej (ang. Value Addend Tax, w skrócie VAT), czyli od przyrostu 
wartości towarów lub usług powstałego w danej fazie obrotu. Oznacza to, iż opiera się on na 
tzw. metodzie kredytu podatkowego czy też na zasadzie potrącalności, zgodnie z którą po-
datek obliczany jest od całej wartości sprzedanych przez podatnika towarów (świadczonych 
usług), a do zapłaty przypada jedynie różnica między tak obliczonym podatkiem (podat-
kiem należnym). Podatek ów jest zatem z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż 
pełnią oni jedynie rolę jego płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych 
nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich 
czynności, które podlegają ustawie, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie 
powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku 
naliczonego. Fundamentalną cechą podatku od towarów i usług jest bowiem konieczność 
istnienia związku podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu z opodatkowanymi czyn-
nościami podatnika (...)”. Stanowisko to znajduje też potwierdzenie w orzeczeniach ETS.

W tym kontekście, zapominając że środki finansowe pozyskane z emisji akcji finan-
sują majątek przedsiębiorstwa wykorzystywany do działalności opodatkowanej, można by-
łoby wskazać, iż przyznanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego 
w kosztach emisji nowych akcji, jest sprzeczne z zasadą neutralności podatku i naruszałoby 
podstawowy mechanizm jego działania. Przedsiębiorstwo miałoby prawo odliczyć podatek 
naliczony, mimo braku podatku należnego, który mógłby być obniżony. W takim przy-
padku podatek nie zostałby przez nikogo uiszczony. Tym samym podatnicy dokonujący 
sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu byliby w podwójny sposób stawiani w pozy-
cji uprzywilejowanej, po pierwsze nie mieliby obowiązku uiszczenia podatku należnego, 
a po drugie dokonując jakiejkolwiek innej czynności opodatkowanej, mogliby skorzystać 
z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego, nie pozostającego w bezpośredniej rela-
cji z podatkiem należnym. 

Bezpośredni związek między konkretną transakcją zakupu i konkretną transakcją 
sprzedaży jest traktowany jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podat-
ku również w VI Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z dnia 17.05.1977 roku w sprawie 

naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.10.2001 r. W tej konkretnej 
sprawie podjęto uchwałę o następującej treści: „W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 październi-
ka 2001 r. w świetle art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11 poz. 50, ze zm.) podatnik podatku od towarów i usług nie 
był uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług zwią-
zanych z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
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harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych14 oraz 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości15. 

Wnioski końcowe

Z przedstawionych rozważań jednoznacznie wynika, że przedsiębiorstwo pozyskują-
ce nowy zewnętrzny kapitał własny w postaci emisji akcji nie ma prawa do odliczenia po-
datku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących poniesione w związ-
ku z tym koszty. Można rozważać czy zostaje zachowana zasada neutralności podatku od 
towarów i usług, czy też nie. Z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa niewątpliwie 
brak możliwości odliczenia podatku naliczonego zwiększa koszt pozyskania kapitału z tego 
źródła. Uwzględniając ten fakt formuła szacowania kosztu kapitału z emisji nowych akcji 
zwykłych winna mieć postać:

g
TFP

Dk
VAT

e 110

1

gdzie: 
F – koszty emisji nowych akcji zwykłych bez podatku od towarów i usług.
TVAT – stawka podatku od towarów i usług.

Brak możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przełoży się na 
stopę średniego ważonego kosztu kapitału, szacowanie opłacalności inwestycji rzeczowych, 
a w konsekwencji na decyzje o przyjęciu lub nie projektu inwestycyjnego do realizacji. 
Może także skutkować niepodjęciem przez przedsiębiorstwo decyzji o „wejściu na giełdę” 
i pozyskania kapitału z emisji akcji.

VALUE ADDED TAX AND THE COST OF COMMON STOCK EQUITY 
OF POLISH COMPANIES

Summary 

The article discusses the problem of the influence of value added tax on the cost of equity. On 
the basis of polish tax law analysis it was proved that polish companies that assess the cost of external 
common equity should take the value added tax into account.  The value added tax increases the cost 
of issuing of new common stock. 

Translated by Adam Adamczyk

14 Por. VI Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów 
państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych Sygn. 77/388; także: G. Borecka i K. Sachs: VAT 
po zmianach. „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 11, s. 3.

15 Sprawa C-98/98 Midland Bank plc, sprawa C-4/94 BLP Group plc.
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UNIKANIE OPODATKOWANIA Z PERSPEKTYWY TEORII AGENCJI 

Wprowadzenie 

Ucieczką przed podatkiem zainteresowane są niemal wszystkie podmioty zobowią-
zane do ponoszenia danin publicznych, w tym także właściciele korporacji. Opór wobec 
podatków przejawia się bardzo różnie, poczynając od prostej rezygnacji z zachowań, które 
mogą wywołać rozmaite obciążenia podatkowe, poprzez działania stanowiące swoistą po-
tyczkę intelektualną z administracją skarbową, a kończąc na czynach o charakterze krymi-
nalnym.

Do niedawna badacze zajmujący się finansami korporacji traktowali podatki jako jedną 
z niedoskonałości rynku, która może wpływać na strukturę kapitału, politykę dywidend 
i decyzje inwestycyjne1. Z kolei badacze rozpatrujący wpływ opodatkowania na zachowania 
korporacji z perspektywy finansów publicznych, zasadniczo pomijali w swoich analizach 
możliwość występowania konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami i menedżerami2. 

Wzrost skali ucieczki przed podatkiem przez korporacje amerykańskie, który zbiegł 
się w czasie z kryzysem nadzoru korporacyjnego, pociąga za sobą konieczność innego spoj-
rzenia na problem unikania opodatkowania3.   

Choć zadanie zdefiniowania pojęcia unikania opodatkowania do łatwych nie należy, 
można przyjąć że unikanie opodatkowania w szerokim znaczeniu to wybór drogi najmniej 
opodatkowanej4. Istotą unikania opodatkowania nie jest naruszanie zakazów lub nakazów 
prawnych lecz wykorzystywanie luk w obowiązującym systemie prawnym. Synonimem 
unikania opodatkowania jest zachowanie określane w anglojęzycznej literaturze przedmio-
tu mianem wykorzystywania oaz (schronów) podatkowych (ang. use of tax shelters). Arbi-

1 J. Graham: A Review of Taxes and Corporate Finance. „Foundations and Trends in Finance” 2006, 
nr 7.

2 A. Auerbach: Taxation and Corporate Financial Policy. NBER Working Paper 2001, nr W 8203. 
3 O skali ucieczki przed podatkiem i jej konsekwencjach zob. np. w: J. Bankman: The Tax Shelter Prob-

lem. „National Tax Journal” 2004, nr 57; G.K. Yin: How Much Tax Do Large Public Corporations Pay? 
Estimating the Effective Tax Rates of the S&P 500. „Virginia Law Review” 2003, nr 89.

4 O trudnościach w zdefiniowaniu pojęcia unikania opodatkowania zob. np. w P. Karwat: Obejście 
prawa podatkowego: Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2002, s. 18–22; A. Bernal: Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. 
Difin, Warszawa 2008, s. 23–25. 
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traż podatkowy, czyli wykorzystywanie różnic w opodatkowaniu, oraz odraczanie płatno-
ści podatkowych to najczęściej stosowane sposoby ograniczania ciężaru podatkowego.

W konwencji przyjętej w referacie, unikanie opodatkowania utożsamiane będzie 
z obejściem prawa podatkowego oraz odpowiadającym mu w anglosaskich systemach praw-
nych „działaniem bez celu gospodarczego”. Obejmuje ono każde zachowanie podatnika po-
legające na kształtowaniu albo przekształcaniu jego interesów w sposób dozwolony przez 
prawo, ale podjęte wyłącznie w celu obniżenia zobowiązania podatkowego.

Z czego wynika wzrost zainteresowania unikaniem opodatkowania przez menedże-
rów korporacji? Czy unikanie opodatkowania leży zawsze w interesie akcjonariuszy? W ja-
ki sposób charakterystyka systemu nadzoru korporacyjnego wpływa na natężenie zjawiska 
unikania opodatkowania? To tylko niektóre z pytań, na które współcześnie wielu badaczy 
próbuje znaleźć odpowiedź. Celem referatu jest przedstawienie najważniejszych osiągnięć 
nauki światowej z zakresu problematyki, która w literaturze przedmiotu określana jest wą-
sko jako „unikanie opodatkowania z perspektywy teorii agencji” (ang. agency perspective 
on tax avoidance) lub bardziej ogólnie jako „spojrzenie na opodatkowanie z perspektywy 
nadzoru korporacyjnego” (ang. corporate governance view of taxes).

Podstawowe założenia teorii agencji i jej implikacje dla unikania opodatkowania 

Teoria agencji oparta jest na kontraktowym modelu przedsiębiorstwa. Jak sugeruje 
sama nazwa, w ujęciu tym przedsiębiorstwo jest postrzegane jako sieć powiązań między 
poszczególnymi uczestnikami. Uczestnicy dokonują różnego rodzaju wymian i świadczą 
sobie określone usługi. Zachowanie i udział uczestników w działalności organizacji jest 
regulowane za pomocą sieci spisanych i niespisanych kontraktów, a pojedynczy uczest-
nik stanowi podstawową jednostkę analizy. Strony kontraktu ponoszą koszty związane ze 
współpracą w obrębie ustalonych relacji. Struktura kontraktów jest nakierowana na ogra-
niczenie ryzyka działalności poszczególnych uczestników poprzez określenie płatności na 
poziomie stałym lub zmiennym, powiązanym z osiągniętymi wynikami5. Główne aspekty 
teorii agencji podsumowuje tabela 1. 

W rzeczywistości zarówno konstrukcja kontraktów, jak i ich wykonanie, związane jest 
z tak zwanymi problemami agencji. Problemy agencji mają dwa zasadnicze źródła. Dele-
gowanie obowiązków i, co ważniejsze, uprawnień do podejmowania decyzji przez agenta 
w imieniu mocodawcy daje agentowi dużą swobodę działania. Istnieją jednocześnie poważ-
ne podstawy do tego, by sądzić iż postępowanie agenta nie zawsze będzie zgodne z inte-
resem mocodawcy. Rozbieżność interesów może przybierać różne formy, które generalnie 
sprowadzają się do ukrywania działań lub ukrywania informacji6. 

5 K.M. Eisendhardt: Agency Theory: An Assesment and Review. „Academy of Management Review” 
1989, nr 14. 

6 M. Jansen: Self Interest, Altruism, Incentives and Agency Theory. „Journal of Applied Corporate 
Finance” 1994, nr 2. 
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Tabela 1

Główne aspekty teorii agencji 

Obszary Aspekt w teorii agencji

Centralne zagad-
nienie

Związki między agentem a mocodawcą (pryncypałem) powinny odzwier-
ciedlać efektywny przepływ informacji oraz rozkład ryzyka 

Jednostka analizy Kontrakt między agentem a mocodawcą

Założenia odnośnie 
działania ludzkiego

Działanie we własnym interesie
Ograniczona racjonalność
Awersja do ryzyka

Założenia odnośnie 
organizacji

Konflikt między uczestnikami
Efektywność jako kryterium działalności
Asymetria informacyjna miedzy agentem a pryncypałem

Założenia dotyczące 
informacji Informacja jako dobro ekonomiczne (można nim handlować)

Problem kontrak-
towy

Działanie na rzecz osób trzecich (ryzyko moralne, negatywna selekcja)
Rozkład ryzyka 

Główny problem
Związki, w których agent i pryncypał posiadają częściowo odmienne cele 
i preferencje co do ryzyka (np. wynagrodzenie, ustalanie ceny, regulacje, 
przywództwo, integracja pozioma)  

Źródło:  Aluchna 2007, s. 39. 

Drugim czynnikiem pociągającym za sobą problemy agencji jest niemożność spisa-
nia kontraktu kompletnego, czyli takiego, który ex ante określiłby, jakie działania agent 
może podjąć w przyszłych warunkach. Wynika to z braku fizycznych możliwości prze-
widzenia wszystkich okoliczności w jakich się on znajdzie. Prawo do podjęcia decyzji 
w warunkach nieprzewidzianych kontraktem oznacza prawo do kontroli rezydualnej i ze 
względu na asymetrię informacyjną mocodawców i agentów uznaje się, że leży ono w ge-
stii tych ostatnich. Posiadanie prawa do kontroli rezydualnej przez agentów może jeszcze 
wzmocnić ich tendencję do działania niezgodnego z interesem mocodawców7.

Stawiając w centralnym punkcie konflikty występujące między różnymi grupami in-
teresu, które muszą ze sobą współpracować, teoria agencji stała się fundamentem rozwoju 
nadzoru korporacyjnego8.

Nadzór korporacyjny, w najwęższym tego słowa znaczeniu, zajmuje się „metoda-
mi, które zapewniają dostawcom kapitału uzyskanie zwrotu z inwestycji”9. Bardzo często 
można zatem spotkać definicje nadzoru korporacyjnego sprowadzające go do „zestawu 

7 E. Fama, M. Jansen: Agency Problems and Residual Claims. „Journal of Law and Economics” 1983, 
nr 26.

8 M. Aluchna: Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. Szkoła Główna Handlowa, 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 27–66. 

9 A. Schleifer, R. Vishny: A Survey of Corporate Governance. „Journal of Finance” 1997, nr 2.
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ograniczeń, jakie menedżerowie nakładają na siebie, lub jakie inwestorzy nakładają na me-
nedżerów w celu nieefektywnej alokacji ex post i tym samym zachęcania inwestorów do 
dostarczania większych funduszy ex ante” lub też do „kompletnego zestawu ograniczeń, 
który ma kształtować ex post rozdział wypracowanych przez firmę zysków”10.  

Przedstawione pokrótce problemy agencji i związana z nimi potrzeba sprawowania 
nadzoru korporacyjnego nabierają szczególnego znaczenia w kontekście unikania opo-
datkowania przez menedżerów korporacji. Zgodnie z podejściem zainicjowanym przez 
Desaia, Dycka i Zingalesa, dzięki roszczeniom podatkowym względem przepływów pie-
niężnych, władza publiczna może być postrzegana jako największy akcjonariusz spośród 
mniejszościowych akcjonariuszy korporacji11. Potrzeba integracji opodatkowania i nadzoru 
korporacyjnego wynika zaś z faktu, że znaczna część transakcji mających na celu transfer 
bogactwa na rzecz akcjonariusza sprawującego kontrolę prowadzi jednocześnie do zmniej-
szenia zobowiązań podatkowych. Podobnie, wiele procedur ukierunkowanych na egzeku-
cję podatku utrudnia przejęcie bogactwa należącego do wszystkich akcjonariuszy. Można 
zatem przyjąć, że rozmiary transferu bogactwa i płatności podatkowych są wynikiem gry, 
w której uczestniczy władza publiczna oraz akcjonariusze wewnętrzni – menedżerowie 
i akcjonariusze zewnętrzni. Sposób, w jaki władza publiczna konstruuje i egzekwuje po-
datki wpływa na relacje między akcjonariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z kolei 
relacje między akcjonariuszami wpływają na kształt systemu opodatkowania korporacji. 

Metody pomiaru zjawiska unikania opodatkowania 
oraz testowania hipotez agencyjnych 

Badania nad unikaniem opodatkowania przez korporacje zainicjowane zostały na 
gruncie amerykańskim i stanowią próbą odpowiedzi na wiele rodzących się pytań i wąt-
pliwości. W ramach prac rozpatrujących wspomniany problem z perspektywy nadzoru 
korporacyjnego można wyróżnić trzy zasadnicze hipotezy badawcze. W świetle pierwszej 
z hipotez charakterystyka systemu podatkowego, w szczególności konstrukcja podatków 
dochodowych oraz sposób ich egzekucji, wpływają na działania menedżerów, a co za tym 
idzie natężenie problemów agencji. Zgodnie z kolejną hipotezą, mechanizmy ochraniające 
interesy zewnętrznych inwestorów, wpływają na funkcjonowanie systemu podatkowego. 
Według innej hipotezy unikanie opodatkowania nie zawsze oznacza prosty transfer zaso-
bów między władzą publiczną a akcjonariuszami. Menedżerowie mogą bowiem przechwy-
cić część korzyści związanych z ucieczką przed podatkiem.

Pomimo tego, że literatura na temat związków między nadzorem korporacyjnym 
a opodatkowaniem dochodów nie jest, jak dotychczas, zbyt obszerna, można wyróżnić kil-
ka prac, które moim zdaniem na stałe wejdą do kanonu. Z pewnością do tych prac zaliczyć 

10 Ibidem. 
11 M.A. Desai, A. Dyck, L. Zingales: Theft and Taxes. „Journal of Financial Economics” 2007, nr 84. 
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należy wcześniej wspomniany model Desaia, Dycka i Zingalesa opisujący wpływ podatku 
dochodowego na rozmiary transferu bogactwa na rzecz menedżerów12. 

Z zaproponowanego przez wspomnianych autorów modelu wynika, że wysokiej stopie 
podatku towarzyszy wzrost transferu bogactwa na rzecz akcjonariusza sprawującego kon-
trolę, a co za tym idzie pogorszenie relacji inwestorskich. Prywatne korzyści akcjonariusza 
sprawującego kontrolę maleją wraz z intensyfikacją egzekucji podatku. Zintensyfikowanie 
działań egzekucyjnych przyczynia się do wzrostu dochodów akcjonariuszy zewnętrznych 
nawet w przypadku wzrostu stopy podatku. Innymi słowy, przy danej stopie podatku, in-
tensyfikacja jego egzekucji, może prowadzić do wzrostu rynkowej wartości akcji.

W przypadku występowania utrudnień w transferze bogactwa, między stopą podatku 
a poziomem dochodów podatkowych występuje zależność dodatnia. Odwrotna zależność ma 
miejsce w wypadku słabo rozwiniętego systemu nadzoru korporacyjnego. Brak utrudnień 
w przeprowadzaniu transferów powoduje, że wzrostowi stopy podatku może towarzyszyć 
spadek dochodów podatkowych i odpowiednio odwrotnie. Możliwość przejęcia części do-
chodów korporacji pod pretekstem ucieczki przed podatkiem sprawia, że menedżerowie są 
szczególnie zainteresowani unikaniem opodatkowania. W rezultacie zwiększenie docho-
dów władzy publicznej wskutek podwyższenia stawki podatku możliwe jest tylko w krajach 
o dobrze rozwiniętych systemach nadzoru korporacyjnego.

Wnioski wynikające z modelu zostały poparte badaniami empirycznymi. Desai, Dyck 
i Zingales przebadali reakcje cen akcji spółek gazowych i naftowych notowanych na Mo-
skiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Odnotowano, że po wyborze Vladimira 
Putina na prezydenta i zapowiedziach zintensyfikowania egzekucji zobowiązań podat-
kowych, wartość akcji spółek zagrożonych egzekucją wzrosła, zaś tzw. „premia za głos” 
(ang. voting premia), uznawana za miernik prywatnych korzyści z kontroli, odpowiednio 
zmalała.  Jednocześnie wdrożone zostały zmiany organizacyjne, które znacznie utrudniły 
transfery bogactwa między akcjonariuszami. Poszerzenie zakresu badań o kraje o różnej 
charakterystyce systemu nadzoru korporacyjnego, pozwoliło potwierdzić kolejną hipotezę, 
z której wynikało, że w krajach o słabo rozwiniętym systemie nadzoru korporacyjnego 
dochody władzy publicznej z tytułu podatku od korporacji są mało wrażliwe na wzrost stóp 
podatkowych.

Pionierskie studium Desaia, Dycka i Zingalesa, stało się impulsem dla kolejnych 
analiz menedżerskich motywów unikania opodatkowania. Podstawowa trudność w prowa-
dzeniu tego typu badań związana jest z pomiarem natężenia zjawiska unikania opodatko-
wania. Bazując na badaniach opisywanych w literaturze z zakresu rachunkowości, Desai 
i Dharmapala skonstruowali miernik odwołujący się do tzw. „luki księgowo-podatkowej” 
(ang. book-tax gap)13. Odpowiada ona różnicy między dochodem księgowym raportowa-

12 Ibidem. 
13 M. Desai, D. Dharmapala: Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. „Journal of Finan-

cial Economics” 2006, nr 79. 
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nym akcjonariuszom oraz dochodem podatkowym deklarowanym administracji skarbowej. 
W związku z tym, że deklaracje podatkowe są poufne, ustalenie rzeczywistej wielkości 
„luki księgowo-podatkowej” zarówno przez badaczy, jak również przez inwestorów jest 
utrudnione. Problem ten rozwiązano odwołując się do istniejących sposobów szacowania 
dochodów podatkowych na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finanso-
wych. W szczególności, Desai i Dharmapala skorzystali z metodologii zaproponowanej 
przez Manzona i Plesko14. Zgodnie z tą metodologią, szacunek dochodu podatkowego po-
lega na podzieleniu kwoty podatku ze sprawozdania finansowego przez nominalną stawkę 
podatku. Tak ustalona kwota jest następnie odejmowana od dochodu księgowego. Warto 
odnotować, że pomimo wielu słabych stron, o których pisze Hanlon, jest to, jak na razie, 
jedyna dostępna metodologia szacowania „luki księgowo-podatkowej”15.

Różnice między dochodem księgowym a podatkowym, nie zawsze muszą być związane 
z unikaniem opodatkowania. Nie bez znaczenia dla wysokości „luki księgowo-podatkowej” 
jest bowiem możliwość manipulowania zyskami przez menedżerów. W literaturze z zakre-
su rachunkowości, za przesłankę manipulowania zyskami powszechnie uznaje się zmiany 
stanu rozliczeń międzyokresowych. Podejście zaproponowane przez Desaia i Dharmapalę, 
pozwala wyizolować tą część „luki księgowo-podatkowej”, której nie można wyjaśnić od-
wołując się do ponadprzeciętnej zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych. Niewyjaśniona 
część „luki księgowo-podatkowej” traktowana jest jako miara natężenia zjawiska unikania 
opodatkowania. 

Na ile „luka księgowo-podatkowa” jest dobrym miernikiem zjawiska unikania opo-
datkowania, to pytanie, z którym musi się liczyć każdy badacz wykorzystujący wspo-
mniany miernik. Z samej istoty unikania opodatkowania wynika, że skonstruowanie 
doskonałej metody pomiaru wspomnianego zjawiska, jest bardzo trudne, jeżeli w ogóle 
możliwe.  Czy zachodzi zatem jakikolwiek związek między faktem unikania opodatkowa-
nia przez menedżerów a wartością „luki księgowo-podatkowej”. Wydaje się, że tak. Desai 
i Dharmapala przeprowadzili badania na próbie firm amerykańskich, którym wytoczono 
procesy sądowe o zbyt agresywne wykorzystywanie oaz podatkowych16. Wspomniany 
miernik przyjmował wyższe wartości dla lat, w odniesieniu do których zarzucano zbyt 
agresywne unikanie opodatkowania. Na tej podstawie, mimo stosunkowo mało licznej pró-
by badawczej, można przyjąć, że „luka księgowo-podatkowa” oraz unikanie opodatkowa-
nia są ze sobą skorelowane. Za stosowaniem wspomnianego miernika natężenia zjawiska 
unikania opodatkowania dodatkowo przemawia fakt, iż mogą go obserwować wszyscy in-
westorzy.                                        

14 G.B. Manzon, G.A. Plesko: The Relation Between Financial and Tax Reporting Measures of Income. 
„Tax Law Review” 2002, nr 55.

15 M. Halon: What Can We Infer About a Firm’s Taxable Income from its Financial Statements. „Natio-
nal Tax Journal” 2003, nr 56.

16 M. Desai, D. Dharmapala: Corporate Tax Avoidance and Firm Value. NBER Working Paper 2005, 
nr W 11241. 
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Jednym z możliwych sposobów sprawdzenia hipotezy Desaia, Dycka i Zingalesa 
o menedżerskich motywach unikania opodatkowania jest zbadanie związku między zja-
wiskiem unikania opodatkowania a sposobem wynagradzania menedżerów. Innym testem 
może być zbadanie relacji między unikaniem opodatkowania a rynkową wartością firmy. 
Desai i Dharmapala zaproponowali prosty model, który opisuje wpływ formy wynagradza-
nia menedżerów na ich skłonność do unikania opodatkowania17. Z jednej strony, powiązanie 
wynagrodzeń z wynikami prowadzonej działalności stanowi dla menedżerów bezpośred-
nią zachętę do zwiększania wartości firmy po opodatkowaniu, a co za tym idzie unikania 
opodatkowania na szeroką skalę. Z drugiej strony, formy wynagradzania oparte na wy-
nikach odwodzą menedżerów od aktów oportunizmu (manipulacji zyskami, tunelowania 
itp.), których technologia jest komplementarna z technologią unikania opodatkowania. To 
z kolei oznacza ograniczenie skali zjawiska ucieczki przed podatkiem. Konflikt interesów 
związany ze skłonnością menedżerów do unikania opodatkowania może zostać złagodzony 
przez sprawnie funkcjonujący system nadzoru korporacyjnego. 

Sformułowane przez Desaia i Dharmapalę hipotezy znalazły potwierdzenie w wyni-
kach badań przeprowadzonych na próbie firm notowanych na giełdach amerykańskich. Uzy-
skane rezultaty wskazały na ujemną zależność między systemami wynagrodzeń opartych na 
wynikach a miernikiem natężenia unikania opodatkowania. Zależność ta stoi w sprzeczności 
z tradycyjnym poglądem na temat unikania opodatkowania przez korporacje, który wy-
korzystywanie oaz podatkowych traktuje wyłącznie jako sposób na redukcję obciążeń po-
datkowych. Dodatkowym argumentem na rzecz traktowania unikania opodatkowania jako 
działania komplementarnego z oportunizmem menedżerów jest fakt, iż wspomniana zależ-
ność odnosiła się przed wszystkim do firm, które charakteryzowały się słabo rozwiniętym 
systemem nadzoru korporacyjnego. 

W innym opracowaniu, Desai i Dharmapala poddali badaniu związek między mier-
nikiem „luki księgowo-podatkowej” i wartością firmy wyrażoną za pomocą wskaźnika q 
– Tobina18. Na podstawie teoretycznego modelu, wymienieni autorzy najpierw postawili, 
a następnie zweryfikowali hipotezę, iż charakterystyka systemu nadzoru korporacyjnego 
obowiązującego w danej firmie wpływa na to jak inwestorzy wyceniają wysiłki menedże-
rów związane z ucieczką przed podatkiem. Odnotowano, że unikanie opodatkowania pro-
wadzi do większych przyrostów wartości w firmach o dobrze rozwiniętym systemie nadzo-
ru. W ten oto sposób, kolejny raz potwierdzona została hipoteza, że słabo rozwinięty system 
nadzoru korporacyjnego sprzyja ukrywaniu oportunistycznych zachowań menedżerów pod 
przykrywką ucieczki przed podatkiem. 

17 M. Desai, D. Dharmapala: Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. NBER Working 
Paper 2004, nr W 10471. Zob. także w: M. Kałdoński: Unikanie opodatkowania a wynagrodzenia mene-
dżerów. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-
Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007, s. 316–325. 

18 M. Desai, D. Dharmapala: Corporate Tax Avoidance and Firm Value... 
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Potrzeba spojrzenia na opodatkowanie z perspektywy nadzoru korporacyjnego znaj-
duje także swój wyraz w wynikach badań, które bezpośrednio nie są poświęcone temu 
zagadnieniu. Wśród wspomnianych badań wyróżnić można dwa nurty. Pierwszy z nich 
obejmuje badania, z których wynika, że rynkowa wycena unikania opodatkowania 
przez korporacje stoi w sprzeczności z podejściem tradycyjnym, zgodnie z którym uni-
kanie opodatkowania traktowane jest jako transfer wartości między władzą publiczną 
a akcjonariuszami. Przykładem takich badań są badania Hanlon i Slemroda, którzy prze-
analizowali reakcje rynku na informacje o wykorzystywaniu przez korporacje oaz podat-
kowych19. Niewielka negatywna reakcja cen akcji oraz mniej negatywna w przypadku firm 
z dobrze rozwiniętymi systemami nadzoru korporacyjnego, są zgodne z wynikami teore-
tycznych rozważań Desaia i Dharmapali. Z kolei, Desai i Hines przeanalizowali reakcje 
cen akcji na informacje o tzw. ekspatriacjach korporacji (ang. corporate expatriation)20. 
W następstwie tych transakcji, wskutek wzajemnej wymiany udziałów, amerykańska spół-
ka matka staje się spółką zależną od swojej dotychczasowej spółki córki, która ma siedzibę 
w raju podatkowym. Pomimo powszechnej zgodności co do tego, że podstawowym moty-
wem tego typu transakcji jest ucieczka przed podatkiem od dochodów uzyskiwanych poza 
granicami USA, reakcje rynku nie były pozytywne, tak jak by można się tego spodziewać 
zgodnie z tradycyjnym poglądem na istotę unikania opodatkowania. 

Drugi nurt badań koncentruje się na określeniu roli jaką administracja skarbowa 
odgrywa w monitorowaniu oportunistycznych zachowań menedżerów. Erickson, Hanlon 
i Maydew poddali badaniu próbę firm, u których amerykańska komisja papierów wartoś-
ciowych i giełd  (SEC) wykryła zawyżone zyski. Fakt, że od tych zysków musiał zostać 
zapłacony podatek, został przez autorów zinterpretowany jako dowód na to, że obawa przed 
kontrolą dochodu ze strony administracji skarbowej była znacznie większa aniżeli przed 
kontrolą ze strony inwestorów21. Podobnie, Guedhami i Pittman stwierdzili, że finansowanie 
z wykorzystaniem długu staje się tańsze wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa kontroli 
podatkowej22. Rola administracji skarbowej w ograniczaniu kosztów finansowania długiem 
zależy jednocześnie od struktury własności firmy i przewidywanych kosztów agencji. 

Podsumowanie 

Jedną z form unikania opodatkowania jest obejście prawa podatkowego, określane 
także mianem „działania bez celu gospodarczego”. Wśród motywów skłaniających mene-

19 M. Hanlon, J. Slemrod: What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions 
to News About Tax Aggressiveness. Working Paper 2007.

20 M. Desai, J. Hines: Expectations and Expatriations: Tracing the Causes and Consequences of Corpo-
rate Inversions. „National Tax Journal” 2002, nr 55.

21 M. Erickson, M. Hanlon, E. Maydew: How Much Will Firms Pay for Earnings That Do Not Exist? 
Evidence of Taxes Paid on Allegedly Fraudulent Earnings. „Accounting Review” 2004, nr 79. 

22 O. Guedhami, J. Pittman: The Importance of IRS Monitoring to Debt Pricing in Private Firms. Wor-
king Paper 2006.
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dżerów korporacji do zachowań, których wyłącznym celem jest chęć obniżenia zobowiąza-
nia podatkowego, wymienia się możliwość transferu bogactwa od akcjonariuszy i osiągania 
w ten sposób prywatnych korzyści z kontroli. Stawiając w centralnym punkcie konflikty 
występujące między różnymi grupami interesu, które muszą ze sobą współpracować, teoria 
agencji wydaje się być właściwą perspektywą badawczą w badaniach nad unikaniem opo-
datkowania przez korporacje. 

Problem unikania opodatkowania przez menedżerów wydaje się być szczególnie istotny 
z punktu widzenia decyzji finansowych podejmowanych w korporacjach. Innowacje finan-
sowe, integracja rynków kapitałowych oraz coraz bardziej niejednolite i skomplikowane 
regulacje podatkowe, stwarzają wiele możliwości ograniczania ciężaru podatkowego. Zro-
zumienie w jaki sposób te możliwości są wykorzystywane, jak oddziałują na inne decyzje 
finansowe oraz jakie konsekwencje rodzą dla bogactwa akcjonariuszy stanowi dla badaczy 
poważne wyzwanie. 

AGENCY PERSPECTIVE ON TAX AVOIDANCE 

Summary

This paper reviews recent research on the prevalence and determinants of corporate tax avoi-
dance. This recent research embeds corporate tax avoidance decisions within agency framework that 
emphasizes managerial motivations. In doing so, this research attempts to analyze the determinants 
of firm heterogeneity in undertaking corporate tax avoidance. Such a research agenda requires de-
fining corporate tax avoidance, devising a measure of corporate tax avoidance, and then analyzing 
what determines variation in firm choices about tax avoidance. The results point towards a variety of 
factors that run counter to the typical characterizations of why firms engage in tax avoidance. Spe-
cifically, they suggest that opportunistic managers can employ the technologies of tax avoidance to 
advance managerial, rather than shareholder interest.   
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Wprowadzenie

Procesy globalizacji, wyrażające się wzrostem międzynarodowych współzależności 
w sferze realnej oraz rosnącą masą mobilnego w skali światowej kapitału (a zatem i mobil-
nością baz podatkowych) stworzyły istotne wyzwanie dla polityki ekonomicznej państwa 
w postaci zjawiska konkurencji podatkowej. W przypadku Unii Europejskiej dodatkowym 
aspektem tej konkurencji było poszerzenie wspólnego rynku o gospodarki nowych państw 
członkowskich, z reguły charakteryzujących się niższym stopniem redystrybucji budże-
towej oraz korzystniejszymi warunkami opodatkowania kapitału – najbardziej mobilne-
go czynnika produkcji. Powiększeniu Unii towarzyszyły zatem obawy „starych” krajów 
członkowskich, że proces ten doprowadzi do odpływu kapitału z ich gospodarek, skutkując 
wzrostem bezrobocia, erozją bazy podatkowej i załamaniem się możliwości realizacji kon-
cepcji „państwa dobrobytu”; konkurencja podatkowa i „dumping fiskalny” stały się obsza-
rem szczególnego zainteresowania polityków i instytucji unijnych1. Zaowocowało to wie-
loma inicjatywami zwiększenia – w stosunku do postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu 
oraz istniejącego stopnia harmonizacji podatków pośrednich – obszarów i stopnia koor-
dynacji polityki fiskalnej państw członkowskich, głównie przez koncepcje prawnej har-
monizacji systemów podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Inicjatywy te były moty-
wowane koniecznością poprawy warunków funkcjonowania wspólnego rynku, na którym 
różnice narodowych systemów podatkowych, segmentując ten rynek, zwiększają koszty 
dostosowań do reżimów podatkowych innych państw i zniekształcają warunki konkurencji. 
Państwa o względnie niskich podatkach opowiadały się przeciwko propozycjom harmo-
nizacji postrzegając konkurencję podatkową jako „demokratyczne prawo” biedniejszych 
społeczeństw do podniesienia poziomu życia przez przyciąganie kapitału zagranicznego, 

1 Warto tu przypomnieć reakcje wielu krajów „starej” Unii na obniżki podatków dochodowych dokona-
ne w 2005 roku przez Estonię, Litwę i Słowację. Joschka Fischer, ówczesny minister spraw zagranicznych 
Niemiec argumentował wówczas, że „jest niedopuszczalne, aby Niemcy, walczące z rosnącym deficytem 
budżetowym i bezrobociem przekraczającym 10%, miały finansować kraje, które niższymi podatkami 
wyprowadzają inwestycje i miejsca pracy z Niemiec”. Zob.: Flat is beautiful, „The Economist” 2005, 
March 3. 
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zaś harmonizację jako równoznaczną z „kartelizacją podatkową”, gdzie rządy działają jak 
oligopoliści, chroniąc swoje dochody podatkowe, umożliwiające utrzymanie dużego (często 
nieefektywnego) sektora publicznego. Ponieważ, zgodnie z zasadą subsydiarności, decyzje 
w kwestii podatków wymagają jednomyślności państw członkowskich, dotychczasowe ini-
cjatywy zwiększenia stopnia harmonizacji kończyły się fiaskiem. 

Dramatyczna, od jesieni 2008 roku, sytuacja na światowych rynkach finansowych, 
sprzężenia zwrotne sfery finansowej i sfery realnej stworzyły zagrożenie zaistnienia global-
nego kryzysu gospodarczego o skali porównywanej z kryzysem lat trzydziestych. Reakcją 
rządów większości państw było ogłoszenie i uruchamianie pakietów ratunkowych, z wy-
korzystaniem narzędzi wspierania zarówno instytucji rynku finansowego, jak i sfery wy-
twarzania. Działania te nie są z reguły skoordynowane w skali międzynarodowej, a w wielu 
przypadkach ich otwarcie deklarowanym celem jest ochrona i podtrzymanie własnej gospo-
darki2. Rysuje się zatem odwrót od globalizacji (deglobalizacja) oraz tendencje protekcjoni-
styczne i swoista nacjonalizacja polityki ekonomicznej, widoczna także w UE.

Na tym tle interesujące jest pytanie czy i jak trwający kryzys i narzędzia jego prze-
zwyciężania wpłyną na sposób funkcjonowania wspólnego rynku w aspekcie narodowych 
systemów podatkowych. 

Stan finansów publicznych w państwach członkowskich UE 

Finanse publiczne w UE są obszarem szczególnych regulacji nakierowanych na za-
pewnienie stabilności obszaru jednowalutowego3, zawartych pierwotnie w Traktacie usta-
nawiającym Unię Europejską (fiskalne kryteria zbieżności kwalifikujące do wejścia pełnego 
członkostwa w UGW), następnie rozwiniętych w przyjętym w 1997 roku i znowelizowa-
nym (istotnie rozluźnionym) w 2005 roku Pakcie Stabilności i Wzrostu. Pakt zobowiązuje 
państwa członkowskie do osiągnięcia w perspektywie średnioterminowej sytuacji bliskiej 
równowagi budżetu bądź nadwyżki budżetowej, co ma umożliwić działanie automatycz-
nych stabilizatorów koniunktury oraz otworzyć pole do stosowania dyskrecjonalnych na-
rzędzi polityki fiskalnej dla podtrzymania wzrostu gospodarczego bez ryzyka przekrocze-
nia przez deficyt wielkości 3% PKB. 

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że Pakt jako mechanizm dyscyplinowania naro-
dowej polityki fiskalnej nie był skuteczny – po okresie trwającej od 2004 roku dobrej ko-
niunktury w 2007 roku w 15 państwach UE występował deficyt budżetowy. Łączne saldo 
budżetu państwa w 27 państwach UE było także ujemne, stanowiąc 0,9% ich PKB. Łączna 

2 Przykładowo, zapowiadając udzielenie preferencyjnych kredytów dla francuskich koncernów samo-
chodowych o wartości 6 mld euro Nicolas Sarkozy zastrzegł, że nie chce usłyszeć, że kolejna fabryka 
przenosi się do Czech czy gdzie indziej; zob. Turning their backs on the world. „The Economist” 2009, 
February 21.

3 Regulacje te dotyczą wszystkich członków UGW, także krajów objętych derogacją, zobligowanych do 
przyjęcia wspólnej waluty, nie dotyczą zaś Danii i Wielkiej Brytanii, objętych klauzulą „opt-out”.
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wielkość długu publicznego (58,7% PKB) zbliżyła się do wielkości referencyjnej, a przekro-
czenie tej wielkości zanotowano aż w 8 państwach, z których 6 to członkowie „starej” UE. 

Tabela 1

Wydatki budżetu państwa, dług publiczny i deficyt budżetowy w relacji do PKB 
w państwach członkowskich UE (%)

Wydatki
budżetu
państwa

2007

Dług 
publiczny

2007

Dług 
publiczny

2009a)

Dług 
publiczny

2010a)

Deficyt
budżetowy

2007

Deficyt 
budżetowy

2009a)

Deficyt
budżetowy

2010a)

1 2 3 4 5 6 7 8

Austria 48,0 59,5 62,3 64,7 –0,4 –3,0 –3,6
Belgia 48,8 83,9 91,2 94,0 –0,3 –3,0 –4,3
Cypr 43,9 59,4 46,7 45,7 +3,4 –0,6 –1,0
Finlandia 47,4 35,1 34,5 36,1 +5,3 +2,0 +0,5
Francja 52,6 63,9 72,4 76,0 –2,7 –5,4 –5,0
Grecja 43,1 94,8 96,2 98,4 –3,5 –3,7 –4,2
Hiszpania 38,8 36,2 46,9 53,0 +2,2 –6,2 –5,7
Holandia 45,9 45,7 53,2 55,2 +0,3 –1,4 –2,7
Irlandia 36,4 24,8 54,8 68,2 +0,2 –11,0 –13,0
Luksemburg 37,5 7,0 15,0 15,1 +3,2 +0,4 –1,4
Malta 42,5 61,9 64,0 64,2 –1,8 –2,6 –2,5
Niemcy 43,9 65,1 69,6 72,3 –0,2 –2,9 –4,2
Portugalia 45,7 63,6 68,2 71,7 –2,6 –4,6 –4,4
Słowacja 36,9 29,4 30,0 31,9 –1,9 –2,8 –3,6
Słowenia 43,3 23,4 24,8 25,8 +0,5 –3,2 –2,8
Włochy 48,5 104,1 109,3 110,3 –1,6 –3,8 –3,7
Strefa euro-
16* 46,1 66,1 72,7 75,8 –0,6 –4,0 –4,4

Dania 50,6 26,3 28,4 27,0 +4,5 –0,3 –1,5
Szwecja 52,5 40,6 36,2 36,0 +3,6 –1,3 –1,4
Wielka 
Brytania 43,6 44,1 62,6 71,0 –2,7 –8,8 –9,6

Bułgaria 37,8 18,2 12,2 10,7 +0,1 +2,0 +2,0
Czechy 42,4 28,9 29,4 30,6 –1,0 –2,5 –2,3
Estonia 33,7 3,5 6,1 7,6 +2,7 –3,2 –3,2
Litwa 35,6 17,0 20,0 23,3 –1,2 –3,0 –3,4
Łotwa 38,0 9,5 30,4 42,9 +0,1 –6,3 –7,4
Polska 42,4 44,9 47,7 49,7 –2,0 –3,6 –3,5
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1 2 3 4 5 6 7 8

Rumunia 36,9 12,7 21,1 26,8 –2,5 –7,5 –7,9
Węgry 50,1 65,8 73,8 74,0 –5,0 –2,8 –3,0
UE-27 46,0 58,7 67,4 70,9 –0,9 –4,4 –4,8

* Państwa Eurosysytemu włącznie ze Słowacją, będącą pełnym członkiem UGW od 1 stycznia 2009 r.
a) prognoza z 19 stycznia 2009 r.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: European Commission, Statistical Annex of European Econo-
my. Spring 2008, s. 174–175; European Commission, Interim forecast, January 2009.

Rozwijający się obecnie kryzys gospodarczy dramatycznie zmienił sytuację finansów 
publicznych. Według Komisji Europejskiej łączny deficyt budżetowy państw Unii wynie-
sie w 2009 roku 4,4% PKB, w 2010 roku zaś 4,8% PKB. Prognozowany wzrost deficytu 
jest wynikiem negatywnego wpływu czynnika cyklicznego (załamanie koniunktury) oraz 
działań dyskrecjonalnych – wzrostu wydatków państwa mających na celu podtrzymanie 
(zahamowanie spadku) aktywności gospodarczej. Ogłoszone do połowy stycznia 2009 roku 
programy „ratunkowe” zawierają zapowiedź wzrostu wydatków budżetowych państw UE 
w 2009 roku o ponad 130 mld euro (1% PKB), w czym dominuje wzrost wydatków państw 
strefy euro, który ma wynieść ok. 100 mld euro (także 1% ich PKB). Wzrost deficytu oraz 
konieczność sfinansowania nieujmowanych w budżecie kosztów dokapitalizowania ban-
ków, gwarancji i poręczeń państwowych czy preferencyjnych pożyczek dla sektora prywat-
nego spowodują skokowy wzrost wielkości długu publicznego i jego relacji do kurczącego 
się PKB4 – prognozowany dług publiczny ma stanowić w Unii 67,4% PKB w 2009 roku 
i 70,9% PKB w 2010 roku (w strefie euro, odpowiednio 72,7 i 75,8%). Relacja długu pub-
licznego do PKB w 2010 roku ma być wyższa od wartości referencyjnej w 11 państwach 
UE (poza Maltą i Węgrami są to państwa „starej” UE), o ile dług ten uda się ulokować na 
ciasnym rynku finansowym, przy ogromnych światowych potrzebach pożyczkowych5. 

Przekroczenie fiskalnych wartości referencyjnych nie będzie, generalnie, uznawane 
za naruszenie postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu – usprawiedliwieniem deficytów 
jest „poważne załamanie koniunktury”, ponadto główni konstruktorzy Paktu – Niemcy 
i Francja – są dalecy od przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Nie oznacza to 
jednak otwartej drogi do powiększania deficytów i długów publicznych, niezależnie od ich 
negatywnych konsekwencji średnio- i długookresowych. Podstawową kwestią jest możli-
wość i koszty ich finansowania – tu wyraźnie różnicuje się sytuacja państw strefy euro6 

4 Według ostatniej (marzec 2009) prognozy Europejskiego Banku Centralnego PKB w strefie euro 
obniży się w 2009 r. od 2,2 do 3,2%.

5 Wartość planowanych w 2009 r. emisji amerykańskich obligacji skarbowych (wciąż najłatwiej znaj-
dujących nabywców) szacuje się na ok. 2 biliony dolarów, emisji państw strefy euro na ponad bilion dola-
rów. 

6 Choć też już niejednorodna, na co wskazuje, przed kryzysem niewystępujące, zróżnicowanie opro-
centowania obligacji skarbowych. Stąd zresztą pojawiła się koncepcja emitowania wspólnych euroobliga-
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i pozostających poza tą strefą, których wiarygodność na światowych rynkach finansowych 
jest nieporównywalnie niższa. Z kolei finansowanie zwiększonych wydatków państwa 
w krajowym systemie finansowym oznaczałoby wypchnięcie z rynku kredytowego pod-
miotów prywatnych, a więc dodatkowe – w stosunku do kryzysu – trudności ich przetrwa-
nia. Utrzymanie (względnie) zdrowych finansów publicznych w państwach spoza strefy 
euro jest ponadto ważne dla ich ewentualnego przyszłego pełnego członkostwa w UGW 
(jeśli wspólna waluta przetrwa kryzys), niezależnie bowiem od obiektywnych trudności 
wypełnienia kryteriów zbieżności nie można spodziewać się ich rozluźnienia. 

Istnieje wreszcie zagrożenie, że przejściowe, nadzwyczajne wydatki państwa służące 
złagodzeniu przebiegu kryzysu mogą przekształcić się w wydatki strukturalne, co w dłuż-
szym okresie może oznaczać konieczność zwiększenia obciążenia fiskalnego gospodarki, 
skutkując spadkiem efektywności gospodarowania. Dane zawarte w tabeli 1 wskazują na 
wysoki stopień redystrybucji fiskalnej mierzonej relacją wydatków budżetu państwa do 
PKB w 27 państwach UE w 2007 roku wskaźnik ten wynosił 46,0% (w USA 35,6%, w Ja-
ponii 38,2%), przy czym wszystkie „nowe” państwa członkowskie, z wyjątkiem Węgier, 
charakteryzowały się wskaźnikiem niższym od przeciętnego. Utrzymanie względnie ma-
łego państwa i względnie niskiego fiskalizmu, jednej z przewag kosztowych gospodarek 
posocjalistycznych, jest warunkiem utrzymania ich średnio- i długookresowej konkuren-
cyjności. 

Podatki od dochodów przedsiębiorstw w UE

Dane zawarte w tabeli 2 wskazują na stosunkowo niewielkie znaczenie podatków 
od dochodów przedsiębiorstw jako źródła dochodów budżetu państwa; w 2006 roku sta-
nowiły one 3% PKB państw Unii. Przy istniejącym zróżnicowaniu stawek tego podatku 
zauważalna jest wyraźna tendencja do ich obniżania, szczególnie w nowych państwach 
członkowskich (poza Maltą). Siedem z tych państw (uwzględniając Estonię, w której zyski 
zatrzymane są wolne od podatku) stosuje stawki niższe od 20%. Proces obniżania stawek, 
szczególnie widoczny po 2000 roku, był przejawem konkurencji podatkowej, prowadzącej 
do ich rynkowej harmonizacji. 

Warto zauważyć, że obniżeniu stawek towarzyszył generalnie wzrost dochodów po-
datkowych w relacji do PKB, będący efektem poszerzenia bazy podatkowej, m.in. przez 
ograniczenie zakresu ulg i zwolnień podatkowych7.

Stawki ujęte w tabeli 2 to stawki podstawowe, a zatem nie uwzględniają stosowanych 
w wielu państwach stawek preferencyjnych, mających zastosowanie wobec wybranych sek-

cji przez państwa strefy euro. Przeciwko niej zaprotestowała m. in. Polska, jednak oponentami są także 
Niemcy, pragnące dyskontować wyższą wiarygodność ich papierów skarbowych niż obligacji rządu wło-
skiego czy greckiego. 

7 Zgodnie z duchem przyjętego 1 grudnia 1997 r. przez Radę UE Kodeksu postępowania w sprawach 
opodatkowania przedsiębiorstw (Code of conduct for business taxation), nakierowanego na eliminowanie 
szkodliwej konkurencji podatkowej; także w związku z ograniczeniami dotyczącymi pomocy publicznej. 
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torów lub podmiotów. Stąd nie mogą być jedyną podstawą do oceny rzeczywistego cięża-
ru opodatkowania; ponadto ciężar ten zależy od określenia sposobu określenia podstawy 
opodatkowania – istotne różnice występujące między państwami członkowskimi dotyczą 
m.in. zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, spo-
sobu wyceny zapasów, traktowania rezerw i rozliczania strat. Różny jest wreszcie stopień 
zintegrowania opodatkowania dochodów osób prawnych i opodatkowania dywidend wy-
płacanych od tych dochodów. W rezultacie istnienia tych różnic systemy opodatkowania 
dochodów przedsiębiorstw na wspólnym rynku UE są mało przejrzyste i porównywalne, 
co było głównym argumentem podnoszonym przez Komisję Europejską w jej inicjatywach 
dotyczących harmonizacji tych systemów. Chociaż ostatnio forsowane koncepcje dotyczy-
ły harmonizacji podstawy opodatkowania, bez ingerencji w wysokość stawek, to państwa 
o niskich podatkach odbierały je jako preludium do ustanowienia stawek minimalnych nie 
dopuszczając do zamachu na ich autonomię fiskalną. 

Tabela 2

Najwyższe stawki podatku dochodowego od osób prawnych 
(z uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych) 

oraz wpływy z tych podatków w relacji do PKB w państwach członkowskich UE (w %)

Stawki podatku dochodowego 
od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób 
prawnych w relacji do PKB

1995 2000 2005 2006 2008
różnica
2008–
1995

różnica
2006–
1995

1995 2006
różnica
2006–
1995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Austria 34,0 34,0 25,0 25,0 25,0 –9,0 –9,0 1,6 2,4 +0,7

Belgia 40,2 40,2 34,0 34,0 34,0 –6,2 –6,2 2,3 3,7 +1,4

Cypr 25,0 29,0 10,0 10,0 10,0 –15,0 –15,0 4,0 5,5 +1,5

Finlandia 25,0 29,0 26,0 26,0 26,0 +1,0 +1,0 2,3 3,4 +1,1

Francja 36,7 37,8 35,0 34,4 34,4 –2,2 –2,2 1,8 2,9 +1,1

Grecja 40,0 40,0 32,0 29,0 25,0 –15,0 –11,0 2,3 2,7 +0,3

Hiszpania 35,0 35,0 35,0 35,0 30,0 –5,0 0,0 1,9 4,2 +2,3

Holandia 35,0 35,0 31,5 29,6 25,5 –9,5 –5,4 3,3 3,7 +0,4

Irlandia 40,0 24,0 12,5 12,5 12,5 –27,5 –27,5 2,7 3,8 +1,1

Luksemburg 40,9 37,5 30,4 29,6 29,6 –11,3 –11,3 6,6 5,0 –1,6

Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 2,6 4,5 +1,9

Niemcy 56,8 51,6 38,7 38,7 29,8 –27,0 –18,1 0,9 1,4 +0,5

Portugalia 39,6 35,2 27,5 27,5 26,5 –13,1 –12,1 2,4 3,0 +0,6

Włochy 52,2 41,3 37,3 37,3 31,4 –20,8 –14,9 3,3 3,0 –0,4

Słowenia 25,0 25,0 25,0 25,0 22,0 –3,0 0,0 0,5 3,0 +2,5

Strefa euro-15* 37,4 35,3 29,0 28,6 26,5 –10,9 –8,8 2,6 3,6 +1,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dania 34,0 32,0 28,0 28,0 25,0 –9,0 –6,0 2,3 4,3 +2,0

Szwecja 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 0,0 0,0 2,6 3,6 +1,0

Wielka Bry-
tania 33,0 30,0 30,0 30,0 30,0 –3,0 –3,0 2,7 3,9 +1,2

Bułgaria 40,0 32,5 15,0 15,0 10,0 –30,0 –25,0 ... 3,6 ...

Czechy 41,0 31,0 26,0 24,0 21,0 –20,0 –17,0 4,6 4,5 –0,1

Estonia 26,0 26,0 24,0 23,0 21,0 –5,0 –3,0 2,4 1,5 –0,9

Litwa 29,0 24,0 15,0 19,0 15,0 –14,0 –10,0 2,1 2,8 +0,7

Łotwa 25,0 25,0 15,0 15,0 15,0 –10,0 –10,0 1,8 2,3 +0,4

Polska 40,0 30,0 19,0 19,0 19,0 –21,0 –21,0 2,7 2,4 –0,3

Rumunia 38,0 25,0 16,0 16,0 16,0 –22,0 –22,0 ... 2,8 ...

Słowacja 40,0 29,0 19,0 19,0 19,0 –21,0 –21,0 6,0 2,8 –3,2

Węgry 19,6 19,6 17,5 17,5 21,3 +1,6 –2,1 1,9 2,3 0,4

UE-27** 35,3 31,9 25,5 25,3 23,6 –11,7 –10,0 2,0 3,0 +0,9
* Państwa Eurosysytemu do 2008 r.; od 1 stycznia 2009 r. pełnym członkiem UGW jest także Słowacja. Relacja 
wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do PKB liczona jako średnia arytmetyczna.
** Relacja wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do PKB liczona jako średnia ważona.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: European Commission: Taxation Trends in the European 
Union. Luxembourg 2008, s. 88 i 250. 

Podsumowanie

Trwający kryzys gospodarczy ujawnił w państwach „starej” Unii „atawistyczny in-
stynkt protekcjonistyczny”8 wyrażający się działaniami nakierowanymi na ochronę włas-
nego przemysłu i rynku pracy. Ponieważ jawny protekcjonizm jest zasadniczo sprzeczny 
z ideą wspólnego rynku to można spodziewać się szerszego wykorzystywania selektyw-
nych narzędzi, w tym polityki podatkowej, w celu wspierania własnej gospodarki. Wydaje 
się więc, że presja na harmonizację bazy podatku od dochodów przedsiębiorstw chwilowo 
osłabnie. 

Wspólny rynek, choć niedoskonały, jest faktem – załamanie się jednego z jego „naro-
dowych” elementów grozi załamaniem się całości i zaprzepaszczeniem dorobku integracji 
europejskiej. Narodowy protekcjonizm nie ma zatem racji ekonomicznej zwłaszcza, że pod-
mioty zachodnioeuropejskie są silnie zaangażowane kapitałowo w sektorze finansowym 
Europy Środkowo-Wschodniej. Można się więc spodziewać, że w razie konieczności Unia 
Europejska nie odmówi wsparcia partnerom ze wschodu. Jednak ceną za to wsparcie może 
być w przyszłości zmuszenie tych krajów do rezygnacji z „dumpingu fiskalnego” w po-
staci konkurencyjnych stawek opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Byłaby to droga 

8 Zob. The bill that could break up Europe. „The Economist” 2009, February 28.
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w kierunku utraty przewagi kosztowej gospodarek słabiej rozwiniętych9, zaniku konkuren-
cji podatkowej na wspólnym rynku, a więc zaniku presji w kierunku obniżenia wydatków 
państwa czy wzrostu efektywności w świadczeniu usług społecznych. Oznaczałoby to po-
gorszenie międzynarodowej konkurencyjności firm i gospodarek UE. 

TAXATION ON CORPORATE INCOME 
IN THE SITUATION OF (DE?)GLOBALIZATION  –  THE EU PERSPECTIVE

Summary

Corporate income tax rates in the EU are diversified although, as a result of tax competition ini-
tiated mainly by new member states, the rates have converged at lower levels. The way of determining 
the tax base is equally diversified, which reduces transparency and comparability of tax systems in 
the common EU market. Elimination of these drawbacks was the main issue raised by the European 
Commission in its attempts to harmonize taxes. Although the recently pushed through concepts con-
cerned tax base harmonization without intervening into rate levels, still the low tax states perceived 
them as an attempt to impose minimum tax rates and an attack on their fiscal autonomy. The current 
economic crisis revealed protectionist tendencies in the “old” EU countries, which makes one expect 
the use of selective tools of economic policy including the tax-related ones. It seems then that the pres-
sure to harmonize the corporate income tax base will be lower for some time. However, the price for 
the possible EU aid for its new members most endangered by the crisis may be their future approval 
of tax rate harmonization. It would lead to a loss of the cost advantage by less developed economies, 
disappearance of tax competition in the common market and hence no pressure on reducing fiscalism. 
It would mean worsening of the international competitiveness of the EU firms and economies.

 

9 Korzystniejsze warunki opodatkowania nie muszą zresztą w tych państwach stwarzać przewagi kosz-
towej – mogą jedynie kompensować wyższe ryzyko inwestycji lub względnie słabszą infrastrukturę. 
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WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DOCHODU OSÓB FIZYCZNYCH 
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

JAKO JEDNA ZE STRATEGII PODATKOWYCH PRZEDSIĘBIORCY 

Wprowadzenie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oznacza dla przed-
siębiorcy konieczność podjęcia szeregu decyzji, w tym niezbędny staje się wybór formy 
opodatkowania dochodu. Podatki dochodowe zmniejszają poziom osiąganych zysków net-
to i uszczuplają środki przeznaczane na inwestycje, a tym samym rozwój firmy. Ponadto 
podatki obniżają płynność finansową przedsiębiorstwa oraz rodzą różnorakie obowiązki 
w zakresie rachunkowości finansowo-podatkowej, dlatego też decyzja o wyborze formy 
opodatkowania powinna być każdorazowo poparta analizą sytuacji konkretnego podatnika, 
by móc wskazać rozwiązanie optymalne. 

Celem artykułu jest prezentacja form opodatkowania dochodu osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą oraz wskazanie czynników decydujących o wyborze 
formy opodatkowania. Dla zobrazowania złożoności problemu, przedstawiono także stu-
dium przypadku ilustrujące wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przez po-
datnika. 

Formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą – cechy, wady i zalety

Przedsiębiorcy rozpoczynający jak i prowadzący działalność gospodarczą w Polsce 
mają możliwość wyboru formy opodatkowania dochodu spośród następujących form:

– zasady ogólne wg skali progresywnej,
– zasady ogólne wg stawki liniowej,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– karta podatkowa.
Decyzje o wyborze lub zmianie formy opodatkowania podatnicy zobowiązani są 

przekazać do właściwego urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego i jest to de-
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cyzja wiążąca w zakresie obowiązków księgowo-podatkowych oraz wysokości płaconych 
podatków1. 

Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne według stawki progresywnej, 
pozostałe zaś traktować można jako formy preferencyjne, gdyż niosą ze sobą zalety zwią-
zane z uproszczeniem rozliczeń podatkowych i ograniczeniem często do minimum ewi-
dencji podatkowej. Skorzystanie z preferencyjnych form opodatkowania uzależnione jest 
często od spełnienia warunków określonych przez ustawodawcę. Cechy charakterystyczne 
poszczególnych form opodatkowania dochodu osób fizycznych prezentuje tabela 1. 

Tabela 1

Charakterystyka form opodatkowa podatkiem dochodowym osób fizycznych w 2009 roku 

Kryterium Zasady ogólne skala 
podatkowa

Podatek
liniowy

Ryczałt 
ewidencjonowany

Karta
podatkowa

1 2 3 4 5
Przedmiot 
opodatko-
wania

Dochód uzyskany 
z działalności gospo-
darczej.

Dochód uzyska-
ny z działalności 
gospodarczej.

Przychód uzyskany 
z działalności gospo-
darczej poza określony-
mi wyłączeniami.

Ściśle określone rodzaje 
działalności.

Limity i 
ograniczenia

Bez ograniczeń Nie jest dostępny 
dla podatników 
świadczących usłu-
gi na rzecz byłych 
pracodawców takie, 
jakie świadczyli na 
ich rzecz w ramach 
stosunku pracy 
w bieżącym lub 
poprzednim roku 
podatkowym. 

Przychody nie prze-
kraczają 150 tys. euro. 
Wyłączone: podatnicy 
dokonujący obrotu pro-
duktami akcyzowymi, 
świadczący niektóre 
usługi na rzecz byłego 
pracodawcy, oraz przy 
działalności przeka-
zywanej pomiędzy 
małżonkami.

Limity zatrudnienia 
w zależności 
od rodzaju działalności. 

Stawka 
podatkowa

Progresywna: 
18% – do 85 528 
zł, 32% – powyżej 
85 528 zł. 

Liniowa: 19%. Procentowe: 3; 5,5; 8,5; 
17; 20% w zależności 
od rodzaju działalności.

Kwotowe ustalane 
w drodze decyzji 
urzędu skarbowego 
i zależne od:
– rodzaju działalności 
– miejsca prowadzenia 

działalności
– liczby zatrudnionych

Kwota wolna 
od podatku

556,02 zł rocznie NIE NIE NIE

1 Ustawa z 20.11.2998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, z późn. zm., art. 9. 
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1 2 3 4 5
Ulgi i odli-
czenia

– Odliczenia skła-
dek ZUS i NFZ 
(7,75%)

– Odliczenia od 
dochodu i od 
podatku. 

– Składki ZUS 
i NFZ (7,75%)

– Odliczenie od po-
datku należnego 
1% na OPP. 

– Składki ZUS i NFZ 
(7,75%)

– Odliczenie od podat-
ku należnego 1% na 
OPP

– Ulga internetowa. 

– Składki NFZ 
(7,75%).

Rozliczenie 
straty

Tak, maks. 5 lat do 
przodu, przy czym 
w jednym roku 
maks. 50% straty. 

Tak, maks. 5 lat do 
przodu, przy czym 
w jednym roku 
maks. 50% straty.

Tak, maks. 5 lat do 
przodu, przy czym w 
jednym roku maks. 
50% straty.

NIE

Preferencyj-
ne roczlicza-
nie

Wspólne opodatko-
wanie małżonków 
i samotnie wycho-
wujących dzieci.

NIE NIE NIE

Zeznanie 
podatkowe

PIT-36 
do 30 kwietnia 
następnego roku.

PIT-36L 
do 30 kwietnia 
następnego roku.

PIT-28 do 31 stycznia 
następnego roku. 

Tylko informacja 
o wysokości zapłaconej 
i odliczonej składce 
NFZ (PIT-16A). 

Ewidencja 
podatkowa

– Podatkowa księga 
przychodów i roz-
chodów lub księgi 
rachunków

– Ewidencja środ-
ków trwałych oraz 
WniP

– Ewidencja wypo-
sażenia

– Ewidencja sprze-
daży

– Ewidencja prze-
biegu pojazdu

– Ewidencja 
pożyczek i zasta-
wionych rzeczy 
(lombardy)

– Ewidencja kupna 
i sprzedaży war-
tości dewizowych 
(kantory) 

–  Karty przycho-
dów pracowników

– Rejestr podatku 
od PCC. 

– Podatkowa księga 
przychodów 
i rozchodów lub 
księga rachun-
kowa

– Ewidencja 
środków trwałych 
oraz WniP

– Ewidencja wypo-
sażenia

– Ewidencja sprze-
daży

– Ewidencja prze-
biegu pojazdu

– Ewidencja 
pożyczek i zasta-
wionych rzeczy 
(lombard)

– Ewidencja kupna 
i sprzedaży war-
tości dewizowych 
(kantor) 

– Karty przycho-
dów pracowni-
ków

– Rejestr podatku 
PCC.

– Ewidencja przycho-
dów

– Wykaz środków 
trwałych oraz warto-
ści niematerialnych 
i prawnych

– Ewidencja wyposa-
żenia

– Karta przychodów 
pracowników

– Rejestr podatku od 
PCC. 

– Ewidencja zatrudnie-
nia

– Karty przychodów 
pracowników

– Rejestr podatku od 
PCC (od czynności 
cywilnoprawnych).

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ustaw podatkowych PIT, CIT i zryczałtowane formy opodatko-
wania wg stanu na 1.01.2009 r. 
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Analiza tabeli 1 wskazuje, iż poziom skomplikowania i obowiązków podatkowych 
jest najwyższy w przypadku podstawowej formy opodatkowania, a więc zasad ogólnych 
według skali progresywnej. W każdej kolejnej omówionej formie opodatkowania zakres 
obowiązków jest mniejszy, a elementy konstrukcji podatku są upraszczane, co powinno 
stanowić zachętę do korzystania z form uproszczonych. Kolejna tabela prezentuje liczbę 
podatników rozliczających się wg poszczególnych form opodatkowania. 

Tabela 2 

Liczba podatników a forma opodatkowania dochodu w latach 2002–2007

Rok
Zasady ogólne Ryczałt 

ewidencjonowany
Karta 

podatkowaskala podatkowa podatek liniowy
2002 2 546 084 – 647 507 170 639
2003 2 560 797 – 616 949 160 724
2004 2 309 428 200 168 576 095 154 968
2005 2 253 002 260 999 552 485 145 234
2006 2 240 891 328 047 548 129 Brak danych
2007 2 215 881 393 780 537 425 Brak danych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/doku-
ment.php?const=3&dzial=149&id=37194.

Analizujące dane z tabeli 2 można wskazać, iż zainteresowanie ze strony podatników 
poszczególnymi formami opodatkowania jest zróżnicowane. W przypadku zasad ogólnych 
od 2004 roku wraz z pojawieniem się możliwości opodatkowania dochodu na zasadach 
liniowych systematycznie rośnie liczba osób wybierajacych podatek liniowy i tym samym 
maleje liczba podatników rozliczających się według skali podatkowej. W 2009 roku nastą-
piło spłaszczenie skali podatkowej, obniżenie stawek i zwiększenie kwoty dochodu powo-
dującej przejście do drugiego progu podatkowego, co może spowodować zmianę tendencji 
z malejącej na rosnącą, jeśli chodzi o liczbę podatników prowadzących działalność gos-
podarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych według skali progresywnej. Podatek 
liniowy jest bowiem opłacalny wówczas, gdy dochód podatkowy pomniejszony o składki 
na ubezpieczenie społeczne przekracza pierwszy próg podatkowy. Skoro zaś próg ten został 
znacznie podniesiony (tj. z 44 490 zł w 2008 r. do 85 528 zł w 2009 r.), a stawki obniżone 
(najniższa stawka wynosi w 2009 roku 18%, podczas gdy stawka podatku liniowego pozo-
stała na poziomie 19%) atrakcyjność podatku liniowego znacznie spadła. Dodatkowo na 
spadek atrakcyjności podatku liniowego wpływać może także sytuacja rodzinna podatnika, 
gdyż posiadanie dzieci uprawnia do skorzystania z ulgi prorodzinnej, co oznacza w 2009 
roku odliczenie od podatku w wysokości 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Z ulgi tej nie 
można skorzystać rozliczając się na zasadach podatku liniowego. 
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Z kolei, analizując liczbę osób korzystających z uproszczonych form opodatkowania 
(karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) systematycznie zauważa się utrzymującą się 
od lat tendencję malejącą. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można m.in. w wadach 
tychże form opodatkowania, które z jednej strony znacznie upraszaczają sposób naliczania 
podatku i ograniczają zakres ewidencji podatkowej, jednocześnie jednak ograniczając za-
kres ulg i odliczeń oraz eliminują możliwość skorzystania z preferencyjnych form rozliczeń. 
Zasadniczą jednak wadą uproszczonych form opodatkowania jest to, iż nie uwzględniają 
one poziomu kosztów uzyskania przychodu, a dziś trudno sobie wyobrazić rodzaj działal-
ności gospodarczej nie generujący znacznych kosztów. Ponadto na spadek liczby podatni-
ków rozliczających się na zasadach ryczałtu wpływ miało także obniżenie od 2008 roku 
limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z tej formy rozliczeń z 250 tys. € do 150 
tys. €, co tym samym pozbawiło część podatników możliwości. Próbując wskazać przyczy-
nę malejącej liczby podatników rozliczających się według karty podatkowej przede wszyst-
kim należy zauważyć, iż mimo swej prostoty jest to forma generująca znaczne obciążenia 
podatkowe niezależnie od efektywności działalności gospodarczej, tym samym obciążenie 
podatkowe powstaje także wtedy, gdy podatnik nie osiąga dochodów. Ponadto konieczność 
spełnienia warunków dających prawo do jej wykorzystywania, tj.: tylko określone w usta-
wie rodzaje działalności i utrzymywanie odpowiedniego stanu zatrudniena, powoduje, że 
jest formą kierowaną głównie do mikroprzedsiębiorców działających na niewielką skalę. 

Zestawienie zalet oraz wad poszczególnych form opodatkowania prezentuje tabela 3. 

Tabela 3 

Wady i zalety poszczególnych form opodatkowania

Forma 
opodatkowania Zalety Wady

1 2 3
Karta 
podatkowa

1. Nie prowadzi się żadnej ewidencji księ-
gowej.

2. Nie składa się w ciągu roku deklaracji 
podatkowych. 

3. Opłacanie niezmiennej, określonej 
kwotowo stawki podatku. 

1. Podatek płaci się nawet gdy brak jest 
dochodów.

2.  Występują liczne ograniczenia ustawowe 
uniemożliwiające dokonanie wyboru tej 
formy opodatkowania.

3.  Nie ma możliwości rocznego rozliczenia 
się wspólnie z małżonkiem 

4.  Ograniczenia w dostępności.
Ryczałt ewiden-
cjonowany

1. Prowadzi się tylko ewidencję przycho-
dów.

2. Można skorzystać z niektórych odliczeń 
od przychodu i podatku.

3. Nie sporządza się miesięcznych deklara-
cji podatkowych.

4. Stawki podatku są niższe niż przy zasa-
dach ogólnych. 

1. Nie można odliczyć kosztów uzyskania 
przychodu.

2.  Stawka ryczałtu jest różna przy różnych 
źródłach dochodów.

3.  Liczne ograniczenia ustawowe w wybo-
rze tej formy opodatkowania.

4.  Nie ma możliwości rozliczenia się 
wspólnie z małżonkiem.
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1 2 3
Zasady ogólne 
według progresji

1. Można odliczyć koszty uzyskania przy-
chodu.

2.  Można skorzystać z odliczeń od docho-
du i podatku.

3.  Można w deklaracji rocznej rozliczać 
się z podatku dochodowego wspólnie z 
małżonkiem, czy jako osoba samotnie 
wychowująca dzieci.

1.  Znaczny zakres ewidencji księgowo-po-
datkowej. 

2.  Wnikliwe śledzenie często zmieniają-
cych się przepisów prawa podatkowego. 

Podatek liniowy 1.  Można odliczyć koszty uzyskania przy-
chodu.

2.  Niski podatek przy wysokich docho-
dach. 

1.  Znaczny zakres ewidencji księgowo-po-
datkowej. 

2.  Wnikliwe śledzenie często zmieniają-
cych się przepisów prawa podatkowego. 

3.  Brak możliwości skorzystania z odliczeń 
od dochodu i podatku.

4. Brak możliwości wspólnego rozliczenia 
małżonków. 

5.  Ograniczenia w dostępności. 

Źródło:  opracowanie własne.

Analiza powyższych cech, wad i zalet poszczególnych form opodatkowania stanowi 
jeden z istotnych czynników decydujących o wyborze formy opodatkowania. Dla przepro-
wadzenia analizy mającej na celu wskazanie optymalnej formy opodatkowania niezbędne 
jest jednak uwzględnienie także specyficznych elementów opisujących sytuację podatnika2: 
rodzaj, przedmiot i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, poziom przewidywa-
nych przychodów i kosztów działalności, możliwość wpływania na obciążenia podatkowe 
(prawa do ulg i odliczeń podatkowych), przewidywane kwoty podatku do zapłaty, ryzy-
ko podatkowe, a także koszty prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych. Dokonując 
ostatecznego wyboru należy przyjąć, iż forma opodatkowania jest tym korzystniejsza, im 
niższe są wydatki podatkowe, im mniejsze jest ryzyko podatkowe oraz im większy jest 
wpływ podatnika na obciążenia podatkowe. 

Wybór optymalnej formy opodatkowania w 2009 roku – studium przypadku 

Informacje ogólne: Studio Fryzjersko-Kosmetyczne „URODA” w Jeleniej Górze: 
• Forma organizacyjno-prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 

2005 roku.
• Miejsce prowadzenia działalności: Jelenia Góra (miejscowość pow. 50 tys. mieszkań-

ców).
• Liczba zatrudnionych: 3 osoby na umowę o pracę + 1 właściciel.

2 M. Poszwa: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007, s. 3.
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• Rodzaje działalności:
a) usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt,
b) działalność wytwórcza – wytwarzanie peruk,
c) usługi kosmetyczne.

• PRZEWIDYWANE PRZYCHODY W ROKU 2009  117 500 
a) usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt  62 400 
b) usługi kosmetyczne  48 600
c) działalność wytwórcza – wytwarzanie peruk  6 500

• PRZEWIDYWANE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU 2009  87 300
• Składki ZUS właściciela za 2009 rok3  6803,88
• Składki NFZ właściciela za 2009 rok (7,75%)  2226,93
• Podatnik posiada 2 dzieci w wieku szkolnym (2 × 1112,04)  2224,08 
• Korzysta z Internetu  max ulga 760
• Dochody współmałżonka (po odliczeniu składek ZUS)   42 500 
• Składki NFZ współmałżonka (do odliczenia 7,75%)   3 750

POZIOM OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH – ANALIZA SZCZEGÓŁOWA:

1) Karta podatkowa
Stawka podatku wg Załącznika nr 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochdowe-

go w formie karty podatkowej:
• usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt poz. 86 kwota: 509,00
• działalność wytwórcza – wytwarzanie peruk poz. 86 kwota: 509,00
• usługi kosmetyczne poz. 88 kwota: 531,00

Decyzja Naczelnia Urzędu Skarbowego4 – podatek w kwocie 531 zł miesięcznie. Poda-
tek roczny: 531 zł × 12 m-cy = 6372 zł – 2226,93 zł (składki NFZ do odliczenia) = 4145,07 zł. 
Brak możliwości rozliczenia z małżonkiem i skorzystania z ulg podatkowych, stąd podatek 
do zapłacenia za 2009 rok: 4145 zł.

2) Ryczałt ewidencjonowany

Rodzaj działalności Przychód
Struktura 

przychodów 
(%)

Składki przypa-
dające na dany 

rodzaj przychodu

Podstawa 
opodatko-

wania

Stawka 
ryczałtu

(%)

Kwota 
podatku

Usługi fryzjerskie 62 400 53,11 3 613,54 58 786,46 8,5 4 996,85

Usługi kosmetyczne 48 600 41,36 2 814,08 45 785,92 8,5 3 891,80

Działalność wytwórcza 6 500 5,53 376,26 6 123,74 5,5 336,81

Razem 117 500 100% 6 803,88 110 696,12 – 9 225,46

3 M. Majkowska: Firmy mogą płacić stałe zaliczki na podatek. „Gazeta Prawna” z 13.01.2009 r., s. 4. 
4  Ustawa z 20.11.2998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-

nych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, z późn. zm., art. 16 pkt 4.
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Podatek roczny: 9225,46 zł – 760  (ulga internetowa) – 2226,93 zł  (składki NFZ do 
odliczenia) = 6238,53 zł. Brak możliwości rozliczenia z małżonkiem, stąd podatek do za-
płacenia za 2009 rok:  6239 zł.

3) PIT – zasady ogólne wg skali progresywnej 

Rozliczenia: Prowadzący działalność 
gospodarczą (oddzielnie) 

Współmałżonek 
(oddzielnie) 

Łączne opodatkowanie 
małżonków

Przychody 117 500,00 – –

K.u.p 87 300,00 – –

Dochód 30 200,00 – –

Składki ZUS 6 803,88 – –

Ulga internetowa 760,00 – –

Podstawa opodatkowania 22 637,00 42 500 65 137 : 2 = 32 569

Podatek należny (18%, 32%) 4 074,66 7 650 5 862,42

Kwota wolna od podatku 556,02 556,02 556,02

Składki NFZ 2 226,93 3750,00 5 976,93

Ulga prorodzinna (2 x 1.112,04) 1112,04* 1112,04* 2 224,08

Podatek za 2009 rok 1 115,00 2232,00 2 412,00**

* Każde z rodziców odliczyło ulgę prorodzinną za jedno dziecko. 
** Wyliczono: (podatek należny i kwota wolna od podatku) × 2 – składka NFZ – ulga prorodzinna. 

Sytuacja 1:  każde z małżonków rozlicza się oddzielnie – łączne obciążenie podatkowe: 
3347 zł.

Sytuacja 2:  łączne opodatkowanie małżonków – obciążenie podatkowe: 2412 zł.

4) Podatek liniowy 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą Współmałżonek odrębnie

Przychody 117 500,00 –
K.u.p. 87 300,00 –
Dochód 30 200,00 –
Składki ZUS 6 803,88 –
Ulga internetowa – 760
Podstawa opodatkowania 23 397,00 41 740
Podatek należny (19%) 4445,43 7 513,20
Kwota wolna od podatku – 556,02
Składki NFZ 2 226,93 3 750
Ulga prorodzinna – 2224,08
Podatek do zapłacenia 2 219** 983
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Brak możliwości opodatkowania małżonków, wobec czego:
• Małżonek prowadzący działalność gospodarczą – podatek za 2009 roku w kwocie 2219 zł. 

Współmałżonek rozliczający się samodzielnie skorzysta z ulgi internetowej i pełnej ulgi 
prorodzinnej – podatek za 2009 roku w kwocie 983 zł, tym samym łączne obciążenie 
podatkowe rodziny: 3202 zł.

W przypadku analizowanego podatnika najbardziej optymalną formą opodatkowa-
nia przy uwzględnieniu dochodów współmałżonka i praw do ulg wydają się być zasady 
ogólne pozwalające łącznie opodatkować uzyskane dochody i skorzystać z ulg w sposób 
maksymalny5. Analizując opodatkowanie samych dochodów z działalności można stwo-
rzyć następującą hierarchię form opodatkowania: na pierwszym miejscu znajdzie się PIT 
zasady ogólne – podatek roczny: 1115 zł, następnie podatek liniowy – podatek roczny: 2219 
zł, karta podatkowa – podatek roczny: 4145 zł, a najmniej opłacalny jest ryczałt ewidencjo-
nowany – podatek roczny: 6239 zł. 

Podsumowanie

Strategie podatkowe mają na celu świadome utworzenie zbioru formuł decyzyjnych, 
które umożliwią optymalizację podatków obciążających przedsiębiorstwo. Jednym z ele-
mentarnych decyzji przedsiębiorcy działającego jako osoba fizyczna, która sprzyja osiąg-
nięciu celu strategii podatkowej jest wybór formy opodatkowania. Czynnikami warunku-
jącymi wybór opodatkowania są z pewnością elementy konstrukcji poszczególnych form 
opodatkowania, rodzaj i skala działalności, ale także cały szereg indywidualnych cech po-
datnika, stąd też należy mieć świadomość, że rozwiązanie optymalne może zmieniać się 
w zależności od sytuacji podatnika. Wybór formy opodatkowania dochodu przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest więc procesem skomplikowanym, obcią-
żonym ryzykiem (m.in.: bazuje się na oszacowanych wielkościach przychodów i kosztów 
działalności) i wymagającym każdorazowo indywidualnej analizy sytuacji. Pamiętać też 
należy, iż wybór formy opodatkowania nie jest decyzją statyczną. Zmiana sytuacji podat-
nika, wzrost skali lub zmiana rodzaju działalności, powoduje, że analizę wyboru formy 
opodatkowania dochodu należy przeprowadzić ponownie. Ustawodawca przewidział moż-
liwość zmiany, do 20 stycznia każdego roku podatkowego, formy opodatkowania dochodu. 
Warto także pamiętać, iż osoba rozliczająca się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu 
ewidencjonowanego w dniu przekroczenia limitu przychodów musi przejść na zasady ogól-
ne według stawki progresywnej – następuje więc zmiana formy opodatkowania „z mocy 
prawa”. Mimo tych trudności, warto podjąć trud przeprowadzenia analizy, gdyż oszczęd-

5 Łączne opodatkowanie dochodów rodziny 2412 zł, przy podatku liniowym łączne opodatkowanie 
rodziny wyniesie 3202 zł, przy karcie podatkowej 4145 + 983 = 5128 zł, zaś przy ryczałcie 6239 + 983 = 
7222 zł. 
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ności w obciążeniach podatkowych mogą stać się ważnym źródłem finansowania rozwoju 
firmy i poprawy jej pozycji konkurencyjnej na rynku. 

A SOLE PROPRIETOR’S SELECTION OF A TAXATION METHOD
AS A TAXATION STRATEGY AVAILABLE TO BUSINESSES 

Summary

Going into business as a sole proprietor means that the start-up must make a number of deci-
sions, also including a selection of one of the available taxation methods. The income tax decreases 
net profits and therefore limits the funds available for investment and consequently for business de-
velopment. Additionally, taxation gives rise to various obligations in the area of financial and tax 
accounting, so the taxation method selection process should involve a thorough analysis of the indi-
vidual proprietor’s situation to allow the optimum choice. 

The article aims at presenting the taxation methods available to sole proprietors and the fac-
tors which play the crucial role in the selection process. The complexity of the problem is illustrated 
with a case study, presenting the process of selecting a taxation method best suited to the needs of an 
individual taxable entity.
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ZMIANY WIELKOŚCI KLINA PODATKOWEGO W POLSCE 
W LATACH 1999–2009

Wprowadzenie

Klin podatkowy (tax wedge) w literaturze przedmiotu odnoszony jest do dwóch ryn-
ków. Z jednej strony w odniesieniu do rynku dóbr i usług, gdzie definiowany jest jako różni-
ca pomiędzy tym co płaci konsument, a tym co otrzymuje producent w związku z operacją 
kupna-sprzedaży, a z drugiej strony jest pojęciem ściśle związanym z rynkiem pracy i sta-
nowi różnicę pomiędzy tym co płaci pracodawca, a tym co otrzymuje pracownik, w związ-
ku z zatrudnieniem pracownika1. W pierwszym przypadku wartość klina podatkowego 
stanowią podatki pośrednie nałożone na cenę danego dobra czy usługi, natomiast w drugim 
przypadku klin podatkowy to łączna wartość podatku od dochodów osobistych oraz obo-
wiązkowych ubezpieczeń społecznych i pozostałych obciążeń wynikających z zatrudnienia 
danego pracownika. Dla rozróżnienia dwóch różnych punktów odniesienia tego pojęcia, 
niektórzy ekonomiści stosują pojęcie – klin płacowy w odniesieniu do rynku pracy2.

W niniejszym opracowaniu analizie poddany zostanie klin podatkowy występujący na 
rynku pracy, czyli związany z wynagrodzeniem pracownika. Przedstawione zostaną zmia-
ny wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999–2009 ze szczególnym uwzględnie-
niem kształtowania się jego struktury oraz wskazaniem różnic pomiędzy jego wysokością 
w przypadku minimalnego a przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Ponadto autor do-
kona także porównania wysokości klina podatkowego i wysokości realnego opodatkowania 
dochodów osobistych w krajach Unii Europejskiej należących do Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Metodologia ustalania wysokości klina podatkowego

W celu wyznaczenia wielkości klina podatkowego należy spośród kosztów pracy wy-
dzielić trzy poziomy wynagrodzenia, tzn. wynagrodzenie ubruttowione, wynagrodzenie 

1 Por. Investopedia. A Forbes Digital Company, - http://www.investopedia.com/terms/t/tax_wedge.asp 
z 11.02.2009 r.

2 L. Balcerowicz: Państwo w przebudowie. Wydawnictwo Znak, Warszawa 1999, s. 94.
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brutto oraz wynagrodzenie netto. Wynagrodzenie ubruttowione stanowi całkowite koszty 
pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika, a więc biorąc za punkt widzenia zapis księ-
gowy – sumę kosztów zapisanych na kontach układu rodzajowego: Wynagrodzenia oraz 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Wynagrodzenie brutto stanowi przychód 
pracownika i jest podstawą wymiaru do wyliczenia wynagrodzenia netto, stanowiącego 
kwotę postawioną do dyspozycji pracownika, jak i podstawą wymiaru dla wyliczenia wy-
nagrodzenia ubruttowionego. Na różnicę składającą się pomiędzy wynagrodzeniem ubrut-
towionym, a wynagrodzeniem netto składają się obowiązkowe obciążenia pracy, a więc: 
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycz-
nych oraz składki na obowiązkowe fundusze celowe. Suma tych obciążeń stanowi wielkość 
klina podatkowego.

Wysokość klina podatkowego może być wyrażona kwotowo, czyli jako różnica po-
między wynagrodzeniem ubruttowionym a wynagrodzeniem netto lub procentowo. Aby 
stanowił on spektrum porównania przedstawiany jest w wielkościach procentowych. Usta-
lenie procentowe polega na ustaleniu jego wysokości jako stosunek obliczonego klina po-
datkowego do całkowitych kosztów pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika3.

Podstawą wymiaru  obliczanego w opracowaniu klina podatkowego w badanych latach 
1999–2009 jest wysokość minimalnego (najniższego) oraz przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w Polsce. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w roku 2009 zo-
stała ustalona prognostycznie według danych ZUS odnośnie maksymalnej kwoty wpłat na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w Polsce w roku 20094. W strukturze wyliczanego 
klina podatkowego zawarty jest: podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wyso-
kość dla wyliczanych wynagrodzeń w badanych latach kształtuje się w pierwszym progu 
podatkowym5, ubezpieczenia społeczne, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe 
oraz wypadkowe6, ubezpieczenie zdrowotne7 oraz obowiązkowa składka na Fundusz Pracy8 
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych9. Koszty uzyskania przychodu 
ustalone są dla pracownika miejscowego zatrudnionego u jednego pracodawcy w ramach 
stosunku umowy o pracę. W ustaleniu klina podatkowego autor nie uwzględnia możliwego 

3 Labour taxes and employement in the EU-8.World Bank EU-8 Quarterly Economic Report April 
2005.

4 Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl (25.01.2009).
5 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000, nr 14, poz. 176 

z późn. zm.).
6 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (DzU 2008, nr 171, poz. 

1056).
7 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU 1997, nr 28, poz. 153 

z późn. zm.)
8 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2008 r. 

Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
9 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-

codawcy (DzU 1994, nr 1, poz. 1, z późn. zm.).



419Zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999–2009

zwrotu podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu podatkowym w oparciu o ulgi usta-
wowe oraz rozliczania się w oparciu o tzw. splitting podatkowy10. 

Warto zwrócić uwagę, iż metodologia ustalania wysokości klina podatkowego sto-
sowana przez OECD dla Polski nie uwzględnia w strukturze kosztów pracy Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz stosuje wysokość ubezpieczenia wypad-
kowego na poziomie 1,9% podstawy wymiaru11 (autor stosuje stawkę w wysokości 1,8% 
podstawy wymiaru)12, stąd też wynika nieznaczna różnica w wysokości klina podatkowego 
obliczonego przez autora.

Analiza wielkości klina podatkowego w Polsce

Porównanie wielkości kosztów pracy oraz ich zmiany w Polsce w badanych latach 
przedstawia  tabela 1.

Dokonując analizy danych zawartych w tabeli można zauważyć, że na zmianę wiel-
kości klina podatkowego w ostatnim dziesięcioleciu miały przede wszystkim następujące 
składki: wzrost o 1,5 punktu procentowego składki na ubezpieczenie zdrowotne z 7,5% 
w roku 2000 do 9% w roku 2007, wzrost ubezpieczenia wypadkowego w roku 2003 o 0,31 
punktu procentowego, a następnie jego spadek o 0,13 punktu procentowego w roku 2007, 
tj. z 1,93% do 1,8%, wzrost o 0,07 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych w roku 2003, a następnie jego spadek o 0,05 punktu procentowego, tj. z poziomu 
0,15% do 0,1%. Warto zwrócić także uwagę, iż największe znaczenie w tym zakresie miała 
obniżka składki na ubezpieczenie rentowe o 7 punktów procentowych, tj. z 13% w 2006 
roku do 10% w 2007 roku, a następnie do 6% w roku 2008. Nie bez znaczenia dla wysoko-
ści klina podatkowego pozostaje także spadek o 1 punkt procentowy w roku 2009 podatku 
dochodowego od osób fizycznych, tj. z 19% do 18%. Należy także zaznaczyć, iż największe 
korzyści ze zmian w podatku od dochodów osobistych w 2009 roku i znaczne zmniejszenie 
klina podatkowego odczują przede wszystkim osoby osiągające poziom dochodów, w ist-
niejącym przed rokiem 2009, drugim i trzecim progu podatkowym. Dla drugiego progu 
podatkowego jest to obniżka o 14 punktów procentowych, tj. z 32 do 18%, a dla trzecie-
go progu podatkowego o 8 punktów procentowych, tj. z 40 do 32%. Poza wymienionymi 
składkami w strukturze klina podatkowego niewielki wpływ na jego zmniejszenie miały 
wielkości podawane ryczałtowo, tj. kwota wolna od podatku, która miesięcznie w przeciągu 
dziesięciu lat wzrosła o 13,43 zł, a także koszty uzyskania przychodu, które wzrosły mie-
sięcznie w badanym okresie o 37,19 zł.

10 Patrz. G. Szczodrowski: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 64.

11 Explanatory notes to the OECD databases. Taxing Wages 2006/2007,OECD 2007 Edition, s. 85. 
12 Wysokość ubezpieczenia wypadkowego zależy od rodzaju wykonywanej działalności, przedsiębior-

stwo zatrudniające do 9 pracowników może ustalić je w wysokości 1,8%.
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Tabela 1

Wysokość minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia oraz obowiązkowe obciążenia pracy 
w latach 1999–2009 w Polsce

La
ta

M
in

im
al

ne
 

w
yn

ag
ro

dz
en

ie
 (z
ł)

Pr
ze

ci
ęt

ne
 

w
yn

ag
ro

dz
en

ie
 (z
ł)

U
be

zp
ie

cz
en

ie
 

em
er

yt
al

ne
 (%

)

U
be

zp
ie

cz
en

ie
 

re
nt

ow
e 

(%
)

U
be

zp
ie

cz
en

ie
 

ch
or

ob
ow

e 
(%

)

U
be

zp
ie

cz
en

ie
 

w
yp

ad
ko

w
e 

(%
)

Fu
nd

us
z 

Pr
ac

y 
(%

)

FG
ŚP

 (%
)

U
be

zp
ie

cz
en

ie
 

zd
ro

w
ot

ne
 (%

)

Po
da

te
k 

do
ch

od
ow

y 
od

 o
só

b 
fi

zy
cz

ny
ch

 
(%

)

M
ie

si
ęc

zn
a 

kw
ot

a 
w

ol
na

 o
d 

po
da

tk
u 

(z
ł)

M
ie

si
ęc

zn
e 

ko
sz

ty
 

uz
ys

ka
ni

a 
pr

zy
ch

od
u 

(z
ł)

1999 650 1706,7 19,52 13 2,45 1,62 2,45 0,08 7,5 19 32,9 74,06
2000 700 1923,8 19,52 13 2,45 1,62 2,45 0,08 7,5 19 36,35 81,84
2001 760 2061,9 19,52 13 2,45 1,62 2,45 0,08 7,75 19 41,11 92,56
2002 760 2133,2 19,52 13 2,45 1,62 2,45 0,08 7,75 19 43,18 96,26
2003 800 2201,5 19,52 13 2,45 1,93 2,45 0,15 8 19 44,17 99,96
2004 824 2289,6 19,52 13 2,45 1,93 2,45 0,15 8,25 19 44,17 102,25
2005 849 2380,3 19,52 13 2,45 1,93 2,45 0,15 8,5 19 44,17 102,25
2006 899,1 2477,2 19,52 13 2,45 1,93 2,45 0,15 8,75 19 44,17 102,25
2007 936 2691 19,52 10 2,45 1,8 2,45 0,1 9 19 47,71 108,5
2008 1126 2843 19,52 6 2,45 1,8 2,45 0,1 9 19 48,9 111,25
2009 1276 3193 19,52 6 2,45 1,8 2,45 0,1 9 18 46,33 111,25

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl (25.01.2009) 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl (25.01.2009).

Dokonana analiza danych zawartych w tabeli pozwala nam jedynie zobrazować zmia-
ny poszczególnych obciążeń pracy mających wpływ na wielkość klina podatkowego. Do 
jego obliczenia potrzebna jest wysokość wynagrodzenia i znajomość podstawy wymiaru 
(sposobu wyliczenia) poszczególnych obciążeń. Autor w oparciu o dane dotyczące mini-
malnego i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce dokonuje tych wyliczeń. Wielkość 
klina podatkowego w badanych latach przy minimalnym wynagrodzeniu przedstawia ry-
sunek 1, a przy przeciętnym wynagrodzeniu rysunek 2.

Biorąc za podstawę wyliczenia wielkości klina podatkowego minimalne wynagro-
dzenie w gospodarce polskiej (rys. 1), w badanych latach jego przeciętny poziom wynosił 
38,87%. Wyodrębniając kształtowanie się klina podatkowego w latach 1999–2006 można 
zauważyć jego najwyższy poziom odnotowano w roku 2006, tj. 40,34% a najniższy w roku 
2002, tj. 38,6%. W kolejnych latach, poczynając od roku 2007, klin podatkowy ukształto-
wał się poniżej minimalnego przedziału w poprzednich badanych latach, tj. do poziomu 
36,90% w roku 2009, a więc w porównaniu do roku 2006 nastąpiła obniżka o 3,44 punktu 
procentowego. 
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Rys. 1.  Wielkość klina podatkowego przy minimalnym wynagrodzeniu w Polsce w latach 1999–
2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl (25.01.2009) 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl (25.01.2009).
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Rys. 2.  Wielkość klina podatkowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w latach 1999–
2009

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl (25.01.2009) 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl (25.01.2009).
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Biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w gospodarce polskiej (rys. 2), średnia 
wysokość klina podatkowego wyniosła 42,66%, a więc była wyższa o 3,79 punktu procen-
towego niż w przypadku gdy brane było pod uwagę jako podstawa wymiaru – minimalne 
wynagrodzenie. Analizując lata 1999–2006 można zauważyć, iż najwyższą jego wielkość 
odnotowano w roku 2006, tj. na poziomie 44,04%, a najniższą w roku 2002, tj. 42,94%. Po-
dobnie jak w przypadku, gdy brana była pod uwagę jako podstawa wyliczenia –  minimalne 
wynagrodzenie, największa obniżka klina podatkowego nastąpiła począwszy od roku 2007, 
i przy przeciętnym wynagrodzeniu najniższy poziom został osiągnięty w roku 2009, tj. 
39,5%, a więc w porównaniu do roku 2006 nastąpiła obniżka o 4,54 punktu procentowego.

Reasumując można stwierdzić, że wysokość klina podatkowego uzależniona jest 
od wysokości wynagrodzenia. Im wyższe wynagrodzenie tym wyższy poziom klina po-
datkowego. Średnia ważona różnicy wysokości klina podatkowego pomiędzy przeciętnym 
a minimalnym wynagrodzeniu w badanych latach wyniosła 3,79 punktu procentowego, czyli 
o prawie 4 punkty procentowe wyższy jest poziom klina podatkowego w przypadku przecięt-
nego wynagrodzenia. Sytuacja ta spowodowana jest wielkościami ryczałtowymi stanowią-
cymi podstawę wyliczenia należnego podatku dochodowego, tj. wysokością kwoty wolnej od 
podatku, kosztami uzyskania przychodu oraz wysokością kwoty ubezpieczenia zdrowotnego 
podlegającą odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Poziom klina podatko-
wego w rzeczywistości różnicuje realna wysokość podatku dochodowego, która pozostaje na 
najniższym poziomie wśród osób o najniższym dochodzie. Biorąc pod uwagę rok 2009 realna 
wysokość podatku w stosunku do wynagrodzenia brutto (przychodu pracownika) przy mini-
malnym wynagrodzeniu wynosi 3,68%, a przy przeciętnym wynagrodzeniu 6,76%, chociaż  
nominalna stawka wynosi 18%, a kwota wolna od podatku i koszty uzyskania przychodu są 
jednakowe dla obu wynagrodzeń. Wysokość klina podatkowego jest więc ściśle związana 
z konstrukcją podatku od dochodów osobistych. W przypadku likwidacji kwoty wolnej od 
podatku oraz kosztów uzyskania przychodu klin podatkowy niezależnie od dochodu kształto-
wałby się na stałym poziomie 41,25% i byłby wyższy od minimalnego wynagrodzenia o 4,35 
punktu procentowego, a od przeciętnego wynagrodzenia o 1,75 punktu procentowego.

Wysokość klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Mierzeniem wysokości klina podatkowego w różnych krajach zajmuje się Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie Taxing Wages 2006/2007 
prezentuje wysokość klina podatkowego w krajach należących do OECD. Autor w oparciu 
o dane zawarte w raporcie dokonuje porównań krajów Unii Europejskiej należących do 
OECD, jako podstawę biorąc przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w poszczególnych 
krajach w roku 2007 (rys. 3)13.  

13 Zmiany wielkości klina podatkowego w poszczególnych latach w krajach Unii Europejskiej ukazane 
są w książce: R. Rosiński: Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2008, s. 86.
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Rys. 3. Klin podatkowy i realna wysokość podatku od dochodów osobistych w krajach Unii Euro-
pejskiej należących do OECD w 2007 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Taxing Wages 2006/2007, OECD 2007 Edition – www.oecd.
org (25.01.2009).

Dokonując analizy wielkości klina podatkowego w przedstawionych krajach można 
zauważyć znaczne jego zróżnicowanie. Krajami o najwyższym poziomie klina podatko-
wego, tj. przekraczającym 50% są Niemcy – 52,2%, Węgry – 54,4% oraz Belgia – 55,5%. 
Krajami o najniższym poziomie klina podatkowego, tj. poniżej 35% są Irlandia 22,3% oraz 
Wielka Brytania – 34,1%. Rozpiętość między krajem o najwyższym poziomie klina po-
datkowego (Belgia) a krajem o jego najniższym poziomie (Irlandia) wynosi 33,2 punkty 
procentowe. Przeciętny poziom klina podatkowego w analizowanych 19 krajach Unii Euro-
pejskiej kształtuje się na poziomie 42,74%. Klin podatkowy w Polsce znajduje się na prze-
ciętnym poziomie spośród analizowanych krajów Unii Europejskiej, tj. 42,8%14.

Warto ponadto zwrócić uwagę na kształtowanie się realnej wysokości podatku od 
dochodów osobistych w klinie podatkowym w poszczególnych krajach, tj. od najwyższego 
poziomu 30,4% w Danii do najniższego poziomu 6,5% w Polsce. Z powyższego zestawienia 
wynika, jak duży procent obciążeń w klinie podatkowym stanowią obowiązkowe obciąże-
nia pracy poza podatkiem od dochodów osobistych, tj. ubezpieczenia społeczne. Najwięk-
szy ich udział jest w Polsce – 36,3%, a najniższy w Irlandii – 13,5%.

Podsumowanie

Wysokość klina podatkowego jest ściśle uzależniona od wysokości osiąganego do-
chodu, tj. im wyższy poziom dochodu tym wyższy poziom klina podatkowego. Różnica ta 

14 Wg wyliczeń autora w badanym roku klin podatkowy wyniósł 42,16%. Różnica wynika z nieuwzględ-
niania w klinie podatkowym przez OECD – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
ubezpieczenia wypadkowego na poziomie 1,9%.
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wynika z realnej wysokości podatku od dochodów osobistych, na który mają wpływ oprócz 
stawki nominalnej – kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu. Podatek 
dochodowy od osób fizycznych w strukturze klina podatkowego stanowi najmniejszą war-
tość, a jego największą część stanowią poza podatkowe obciążenia pracy, tj. obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i kształtują się one w 2007 roku na najwyższym poziomie spośród 
analizowanych krajów Unii Europejskiej. Aby więc dokonać obniżki klina podatkowego 
należy przede wszystkim obniżyć poza podatkowe obciążenia pracy15. Najlepszym tego 
przykładem była obniżka wysokości ubezpieczenia rentowego o 7 punktów procentowych 
poczynając od roku 2007, co znacznie przyczyniło się do obniżenia klina podatkowego 
w Polsce w badanych latach.

THE CHANGE OF THE TAX WEDGE IN POLAND IN YEARS 1999–2009

Summary

The analysis of the tax wedge in Poland in years 1999–2009 show that the height of tax wedge 
was dependent on from height of achieved income, closely then the higher level of income is them this 
the higher level of the tax wedge. In Poland the level of burdens of national insurance in the tax wedge 
is the highest from among countries of OECD. It is the best direction of changes towards lowering the 
size of tax wedge to reduce besides the taxes burdens of labor, it was begun for year 2007.

15 Por. R. Rosiński: op.cit., s. 87.
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

TOMASZ WIŚNIEWSKI
Uniwersytet Szczeciński

WYCENA FIRMY PRZED PLANOWANĄ RESTRUKTURYZACJĄ 
ZA POMOCĄ METOD OPCYJNYCH

Wprowadzenie

Planowanie i wykonanie opcji realnych w działalności firm to koncepcja wywodząca 
się jeszcze z lat 70. ubiegłego wieku, a zdobywająca coraz większe uznanie w świecie aka-
demickim i w praktyce dopiero w ostatnich kilkunastu latach. Zgodnie z teorią opcji real-
nych zaplanowane reakcje firmy na nieprzewidywalną zmienność otoczenia zwiększają jej 
wartość. Powinny one być uwzględnione i wycenione przy szacowaniu wartości firmy lub 
projektu inwestycyjnego. Z kolei restrukturyzacja jest również reakcją na sytuację, w której 
znalazła się firma. Ta, najczęściej niezbyt dobra, sytuacja wymaga podjęcia działań re-
strukturyzacyjnych i jest wynikiem wcześniejszego braku reakcji firmy na sygnały płynące 
z otoczenia. Restrukturyzacja może zatem być pojęciem zbieżnym z opcją realną. Podję-
ta została próba wyceny działań restrukturyzacyjnych na przykładzie spółki wykonującej 
usługi medyczne jako opcji realnej związanej z prowadzonym biznesem.

Opcje realne – omówienie koncepcji

Opcja realna to wykonalna możliwość reakcji firmy na zmienne warunki realizacji 
projektu inwestycyjnego lub zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 
W latach 70. ubiegłego wieku wraz z rozwojem rynku opcji finansowych zaczęły dojrzewać 
koncepcje traktowania akcji firmy jako opcji na jej aktywach. Pierwsze uwagi na ten temat 
poczynili już F. Black i M.S. Scholes1 oraz R.C. Merton2 w swoich podstawowych artyku-
łach o wycenie opcji finansowych. F. Black i M.S. Scholes traktowali akcje zadłużonej fir-
my jako opcje kupna aktywów firmy z ceną realizacji równą zadłużeniu. Koncepcję tę roz-

1 Por. F. Black, M.S. Scholes: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. „Journal of Political 
Economy” 1973, 81, s. 637–654.

2 Por. R.C. Merton: Theory of Rational Option Pricing. „Bell Journal of Economics and Management 
Science” 1973, Vol. 4, s. 141–183.
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winął S.C. Myers3, który w swoim artykule z 1977 roku wprowadził pojęcie opcji realnej4 
(ang. real option). Chodziło o wycenę inwestycji rzeczowych, które wykonane metodami 
DCF nie zawierały – według S.C. Myersa – wartości opcji wzrostu związanych z realizacją 
projektów inwestycyjnych w niepewnym otoczeniu. Nie uwzględniano zatem w wycenie tak 
ważnych czynników, jak możliwości organizacyjnego uczenia się i elastyczność działania 
firmy. Rozważania nad opcjami w inwestycjach rzeczowych S.C. Myers rozwinął w arty-
kule z 1987 roku5. Koncepcja ta stała się podstawą rozwoju podejścia opcyjnego do wyceny 
aktywów i pasywów firmy. Jednym z głównych obszarów rozwijanych przez naukowców 
w latach 80. ubiegłego wieku było zastosowanie koncepcji opcji realnych do budżetowania 
kapitału i oceny efektywności inwestycji kapitałowych.

Początkowo koncepcja opcji realnych była rozwijana tylko od strony teoretycznej – 
w latach 80. ubiegłego wieku pojawiały się pierwsze artykuły analizujące różne przypadki 
prostych opcji realnych w inwestycjach kapitałowych i metody szacowania ich wartości. 
W kolejnych latach koncepcja ta zaczęła przyciągać coraz większe zainteresowanie prakty-
ków. W prasie biznesowej6 wykorzystanie analizy opcji realnych nazwano wręcz „rewolucją 
opcji realnych w podejmowaniu decyzji”. Podawano przykłady nieefektywnych inwestycji 
(zgodnie z kryteriami metod DCF), które po pewnym czasie okazują się bardzo korzystny-
mi rozwiązaniami. Dzięki analizie opcji realnych można formalną metodą wycenić czyn-
niki związane z możliwością dynamicznej reakcji firmy na zmienność otoczenia. Czynniki 
te były do tej pory uwzględniane tylko w analizie jakościowej towarzyszącej formalnej 
analizie efektywności inwestycji. Prasa biznesowa i gospodarcza zaczęła popularyzować 
nową koncepcję opcji realnych7, ale do powszechnego zastosowania tej koncepcji w prak-
tyce jest jeszcze daleko. W latach 90. ubiegłego wieku rozważania teoretyczne dotyczyły 
coraz bardziej złożonych przypadków wyceny opcji realnych i ewoluowały w spójną teorię 
opisującą zachowania firm w zmiennym otoczeniu, która łączy finanse przedsiębiorstw 
z zarządzaniem strategicznym i teoriami makroekonomicznymi.

W koncepcji opcji realnych planowany przez firmę projekt inwestycyjny jest trak-
towany jako instrument bazowy opcji. Opcja realna oznacza w tym kontekście prawo do 
podjęcia w przyszłości dodatkowych działań związanych z projektem, ponosząc określone 

3 Por. S.C. Myers: Determinants of Corporate Borrowing. „Journal of Financial Economics” Nov. 1977, 
5, s. 147–175.

4 Jest to tłumaczenie angielskiego terminu real options. W polskiej literaturze używane są również inne 
tłumaczenia tego terminu: „opcje rzeczywiste” i „opcje rzeczowe”. To ostatnie tłumaczenie wydaje się 
być najmniej udane z uwagi na to, że opcje realne często nie dotyczą rzeczy, a wręcz przeciwnie aktywów 
niematerialnych i praw, np. patent, licencja.

5 Por. S.C. Myers: Finance Theory and Financial Strategy. „Midland Corporate Finance Journal” 
Spring 1987, Vol. 5 (1), s. 6–13.

6 Por. P. Coy: Exploiting Uncertainty. „Business Week” 1999, nr 3632, s. 118–124.
7 Zagadnienie opcji realnych popularyzowane było pod koniec lat 90. ubiegłego wieku w wielu artyku-

łach prasowych w prasie biznesowej. Por. m.in. P. Coy: op.cit.; S. Paul-Choudhury: Reaping Real Rewards. 
CFO Europe, July 1999; T.E. Copeland, P.T. Keenan: How Much is Flexibility Worth? „The McKinsey 
Quarterly” 1998, nr 2; T.E. Copeland, P.T. Keenan: Making Real Options Real. „The McKinsey Quarterly” 
1998, nr 3.
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nakłady dodatkowe. Działania te mogą mieć różny charakter i znaczenie dla realizowanego 
projektu – wynika z tego dość duża różnorodność opcji prostych związanych z realiza-
cją projektu inwestycyjnego. Przykładowo, mogą to być działania zwiększające zdolności 
produkcyjne w fazie realizacji projektu lub ograniczające koszty stałe. Charakterystyczne 
dla tych działań jest jednak to, że są one podejmowane w trakcie realizacji projektu jako 
reakcja na zmieniające się warunki otoczenia i mają one asymetryczny charakter – tak jak 
wykonanie opcji finansowych. Decyzja o ich realizacji nie jest zobowiązaniem firmy, ale 
potencjalną możliwością i jest podejmowana przez firmę tylko w wypadku odpowiednie-
go kształtowania się relacji ekonomicznych związanych z projektem. Przykładowo, dzia-
łania zwiększające zdolności produkcyjne będą podejmowane tylko po wzroście popytu 
na dany produkt powyżej pewnego granicznego poziomu, a działania ograniczające kosz-
ty stałe tylko po spadku popytu na ten produkt poniżej założonej dolnej granicy popytu. 
Decyzja o realizacji opcji, czyli o przeprowadzeniu działań będących reakcją na zmiany, 
jest podejmowana po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji o otoczeniu, a więc po 
ograniczeniu niepewności związanej z realizowanym projektem, na przykład po zmianie 
popytu. Informacje zmniejszające niepewność mogą docierać do firmy wraz z upływem 
czasu (w przypadku informacji rynkowych) lub w wyniku aktywnego rozpoznania prowa-
dzonego przez firmę przed działaniami planowanymi w szerszym zakresie (w przypadku 
informacji rynkowych, technicznych lub technologicznych).

Opcje realne związane z inwestycjami rzeczowymi mają zatem charakter możliwości, 
jakie otwierają się przed firmą w związku z realizacją inwestycji. Możliwości te będą mia-
ły wartość tylko wtedy, gdy otoczenie firmy (projektu inwestycyjnego) będzie ryzykowne 
i związane z niepewnością kształtowania się parametrów technicznych, technologicznych 
i ekonomiczno-finansowych. Brak niepewności w otoczeniu firmy sprawia, że wszelkie 
modyfikacje projektu inwestycyjnego w przyszłości nie zwiększą jego wartości. Przy braku 
niepewności każda informacja o kształtowaniu się otoczenia inwestycyjnego byłaby znana 
już w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnej i można by z góry ją zaplanować 
w scenariuszu służącym do obliczenia wartości NPV. Jeżeli jednak w momencie konstruo-
wania scenariusza bazowego poziomy zmiennych wejściowych są obarczone niepewnością 
co do kształtowania się ich wartości w przyszłości, to możliwość reakcji na nieprzewidy-
walne zmiany w otoczeniu w trakcie realizacji projektu jest niezwykle cenna i podnosi 
wartość projektu oraz jego całkowitą efektywność ekonomiczną.

Charakterystyka opcji realnych i restrukturyzacji – podobieństwa i różnice

Jest wiele definicji restrukturyzacji. Zgodnie z definicją z „Leksykonu menedżera”8 
restrukturyzacja jest zespołem działań, którego celem jest najbardziej efektywne dosto-
sowanie danego przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i tech-

8 Por. W. Šmid: Leksykon Menedżera. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, 
s. 312.
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nicznym do realizacji założonych działań. Należy również zwrócić uwagę, że występują 
dwa rodzaje opcji realnych opisujące zachowania firmy przy odchyleniach w dwóch prze-
ciwstawnych kierunkach – opcje kupna, w których za pewne dodatkowe nakłady inwe-
stycyjne uzyskuje się możliwość zwiększenia wartości projektu, co jest opłacalne tylko 
przy szczególnie dobrym splocie czynników ryzyka – oraz opcje sprzedaży, w których 
uzyskuje się możliwość zmniejszenia wartości projektu (lub firmy) za ustaloną wcześniej 
cenę likwidacji, co jest pożądane w przypadku realizacji scenariuszy znacznie gorszych niż 
te traktowane jako średnie. 

Tabela 1

Porównanie cech charakterystycznych opcji realnych i restrukturyzacji

Opcje realne Restrukturyzacja

Przygotowanie działania Planowane dużo wcześniej Nieplanowane wcześniej, 
reakcja na sytuację

Ryzyko i niepewność Przeanalizowane wcześniej, Nieanalizowane wcześniej

Intensywność działania Zwiększenie lub zmniejszenie
Zazwyczaj zmniejszenie 
i koncentracja (czasami 

zwiększenie)

Inicjowanie działania
Obiektywny parametr 

(przekroczenie ceny wykonania 
– progu reakcji)

Subiektywna decyzja zazwyczaj 
po znacznym przekroczeniu 

progu reakcji
Moment wystąpienia reak-
cji na zmiany w otoczeniu

Określony poprzez 
czas trwania opcji

Nieokreślony, zależny od oceny 
aktualnej sytuacji

Wpływ na organizację Zgodny z przygotowanym 
wcześniej planem

Zależny od planu restrukturyza-
cji, wcześniej nie wiadomy

Źródło:  opracowanie własne. 

W tabeli 1 zestawiono charakterystyczne cechy działań związanych z wykonaniem 
opcji realnych i działań restrukturyzacyjnych. Bardzo dużo cech charakterystycznych oby-
dwu kategorii jest podobnych jednak różnią się one pewnymi szczegółami. Podstawowa 
różnica pomiędzy tymi dwiema kategoriami wynika z momentu przygotowania reakcji na 
zmienność otoczenia. W wypadku opcji realnych sposób reakcji na zmienność otoczenia 
zostaje zaplanowany przez firmę znacznie wcześniej niż ma to miejsce w przypadku re-
strukturyzacji. Restrukturyzacja może być traktowana jako reakcja na zmiany w otoczeniu 
ale zazwyczaj jest ona wymuszona pogorszeniem sytuacji finansowej i stanowi nie możli-
wość, jak to jest w przypadku opcji realnych, a konieczność.

Planowana restrukturyzacja jako opcja realna

Odpowiedź na pytanie czy restrukturyzacja może być traktowana jako opcja realna 
nie jest jednoznaczna. Jeżeli przyjmiemy, że obliczeń dokonujemy dopiero w fazie planowa-
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nia restrukturyzacji, a jej efekty nie są pewne, to przed uzyskaniem pewności co do efektów 
restrukturyzacji, może być ona traktowana jako możliwość. Aby określić wartość takiej 
możliwości można potraktować ją jako opcję realną, a dokładniej opcję wzrostu. Czas trwa-
nia takiej opcji zawartej w restrukturyzacji równy jest czasowi trwania działań restruktu-
ryzacyjnych, zmienność wartości firmy w trakcie restrukturyzacji odpowiada zmienności 
wartości firm danego sektora, zaś ceną wykonania byłyby nakłady na restrukturyzację. 
Wartość początkowa restrukturyzowanej firmy odpowiadałaby wartości likwidacyjnej lub 
wartości ekonomicznej, w zależności od tego, która z nich jest wyższa.

Jako przykład wartości restrukturyzacji firmy załóżmy, że restrukturyzacji podlega 
spółka wykonująca usługi medyczne generująca do tej pory straty. Wartość spółki w chwi-
li obecnej wynosi 250 tys. zł i odpowiada wartości jego majątku po odjęciu zobowiązań. 
W ciągu najbliższych trzech lat powinna ona przejść proces restrukturyzacji tak, aby moż-
liwe było sprostanie zmieniającym się wymogom formalnym warunkujących prowadzenie 
dalszej działalności. Planowane nakłady na ten cel są równe 5 mln zł. Za zmienność war-
tości spółki przyjęto wyliczoną z rynku amerykańskiego zmienność firm sektora usług 
medycznych w USA (zmienność ta wynosi 56,93%9) i założono stopę zwrotu wolną od 
ryzyka na poziomie 6%.

Formuła Blacka-Scholesa do obliczenia wartości europejskiej opcji kupna, która właś-
ciwa jest do wyliczenia wartości opcji wzrostu, ma następującą postać10:
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C  – wartość europejskiej opcji kupna na instrumencie nie wypłacającym dywi-
  dendy,

S  – cena instrumentu bazowego w chwili obecnej,
X  – cena wykonania opcji w momencie T,
T  – czas do wygaśnięcia opcji,
σ2  – wariancja wartości instrumentu bazowego,
r  – stopa dyskontowa wolna od ryzyka,
N(x) – dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego dla x.

9  Por. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (1.03.2009), dane za 2008 r.
10 Por. F. Black, M.S. Scholes: op.cit., s. 637–654.
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W opisywanym przykładzie wartość aktywa bazowego wynosi w chwili obecnej 
S = 250, cena wykonania X = 5000, czas trwania opcji T = 3 lata, zmienność wartości ak-
tywa bazowego σ = 56,93%, a stopa wolna od ryzyka r = 6%. Wyliczona wzorem Blacka-
-Scholesa wartość opcji wzrostu wynosi tylko 0,57 tys. zł. Ekstremalnie niska wartość tej 
opcji wynika z bardzo niskiej wartości niezrestrukturyzowanej spółki w momencie rozpo-
częcia analizy. Rozważenia wymaga przyjęte założenie, że zmienność wartości podmiotów 
świadczących usługi medyczne na ustabilizowanym rynku, gdy większość z nich działa 
i nie wymaga restrukturyzacji, jest właściwa do określenia wartości opcji wzrostu związa-
nej z restrukturyzacją. W przeciwieństwie do tej sytuacji rozpatrywany podmiot na rynku 
polskim dopiero planuje restrukturyzację i wydaje się, że zmienność, a zatem i ryzyko dzia-
łania takiego podmiotu, są znacznie większe niż jego ustabilizowanych, amerykańskich 
odpowiedników. Samo zwiększanie zmienności nie rozwiąże problemu wartości restruk-
turyzacji. Po pierwsze, trudno jest przewidzieć o ile taką zmienność należy zwiększyć, 
a po drugie ma ona charakter bardziej ryzyka technicznego niż rynkowego. Zwiększanie 
zmienności we wzorze Blacka-Scholesa do bardzo dużych wartości doprowadzić może je-
dynie do osiągnięcia przez opcję wartości zbliżającej się w nieskończoności do wartości 
instrumentu bazowego, czyli w przykładzie do wartości 250 tys. zł. Jednak wartość fir-
my po restrukturyzacji może być znacznie wyższa (kilka, kilkanaście razy) niż przed tym 
procesem więc wartość samej restrukturyzacji może być także wyższa niż obecna, niska 
wartość źle zarządzanej firmy.

Jak wspomniano powyżej z restrukturyzacją wiąże się ryzyko o charakterze tzw. 
prywatnym (technicznym, nierynkowym)11. Niektórzy autorzy sugerują w tym wypadku 
użycie podejścia zintegrowanego polegającego na połączeniu metod wyceny opcji real-
nych z metodami analizy decyzyjnej12. W rozpatrywanym przypadku można przyjąć, że 
będziemy mieli do czynienia z dwoma podstawowymi scenariuszami rozwoju sytuacji. Po 
pierwsze udana restrukturyzacja oznaczać będzie znaczny wzrost wartości firmy i w tym 
wypadku wartość opcji realnej związanej z nią będzie wysoka. Po drugie restrukturyzacja 
może być nieudana, co wiązać się będzie z niską wartością restrukturyzacji. Zakładając, że 
szanse powodzenia restrukturyzacji oceniamy na 3/4 można obliczyć średnią wartość opcji 
realnej jaką jest restrukturyzacja przyjmując wagę 0,75 dla udanej opcji restrukturyzacji 
i 0,25 dla nieudanej.

W dalszym ciągu pozostaje jednak problem wyceny wartości opcji restrukturyzacji 
jeżeli będzie ona udana. Niewiadomą jest w tej sytuacji wartość firmy po restrukturyzacji. 
W przypadku spółki wykonującej usługi medyczne można posłużyć się wyceną porów-
nawczą do spółki EMC Instytut Medyczny SA – firmy notowanej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Prowadzi ona działalność w obszarze usług medycznych 

11 Por. M. Amram, N. Kulatilaka: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World. 
Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 52–57.

12 J.E. Smith, R.F. Nau: Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis. „Mana-
gement Science” 1995, Vol 41, nr 5, s. 795–816.



431Wycena firmy przed planowaną restrukturyzacją za pomocą metod opcyjnych

o zakresie odpowiadającym rozpatrywanemu przykładowi. Bazą porównania mogą być 
różne zmienne charakteryzujące oba podmioty. Na potrzeby egzemplifikacji zdecydowano, 
że zmienną tą będą przychody z działalności. Przychody z działalności w roku 2008 wyno-
siły13 według opublikowanych danych kwartalnych 56,961 mln zł. Przy kapitalizacji spółki 
na dzień 2.03.2009 roku wynoszącej 89,092 mln zł i zobowiązaniach ogółem wynoszących 
31,966 mln zł w dniu 31.12.2008 roku wskaźnik wartości firmy przypadającej na złotówkę 
przychodu wynosi:

 
12528,2

961,56
966,31092,89Wp

Rozpatrywany przykład spółki, dla której przyjęto przychody w 2008 roku 8,698 mln 
zł i zadłużenie 1,311 mln zł na 31.12.2008 roku, ma wartość wyznaczoną metodą porów-
nawczą równą 17,175 mln zł. Podstawiając tę wartość jako początkową do wzoru (1) na war-
tość opcji wzrostu związanej z restrukturyzacją, jej wartość w przypadku udanej restruk-
turyzacji wyniesie 13,259 mln zł. Przyjmując jednak dwie sytuacje, czyli udaną i nieudaną 
restrukturyzację oraz ich subiektywne prawdopodobieństwa wynoszące 0,75 i 0,25 średnia 
ważona wartość opcji wzrostu związanej z restrukturyzacją wyniesie:

 944,900057,025,0259,1375,0.restrV

Z rozważań zaprezentowanych w powyższym przykładzie wynika, że wartość dzia-
łań restrukturyzacyjnych planowanych w wypadku przykładowego spółki wynosi 9,944 
mln zł.

Podsumowanie

Prezentowana analiza porównawcza kategorii opcji realnych i restrukturyzacji oraz 
przykład zastosowania metod wyceny opcji do wyceny wartości działań restrukturyzacyj-
nych w spółkach prowadzących działalność medyczną nie stanowią ostatecznego dowodu 
na to, że restrukturyzacja może być postrzegana jako opcja realna. W artykule przedstawio-
no wiele analogii pomiędzy tymi dwoma pojęciami ale występuje także istotna różnica po-
legająca na momencie zaplanowania i wykonania opcji oraz działań restrukturyzacyjnych. 
Wydaje się, że przed podjęciem procesu restrukturyzacji (gdy występuje jeszcze ryzyko 
związane ze skutecznością tego procesu), a po przygotowaniu działań restrukturyzacyjnych 
(gdy wiadomy jest już planowany kierunek zmian) mogą one być traktowane jako opcja 
wzrostu. Posługując się tą analogią zaproponowano sposób wyceny takiej opcji wzrostu 
związanej z restrukturyzacją.

13 Por. http://www.money.pl/ z 2.03.2009 r.
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OPTION VALUATION OF COMPANY BEFORE PLANNED RESTRUCTURING

Summary

Paper attempts to describe company restructuring process as a real option. The aim is to assess 
value the restructuring process on the basis of real option valuation techniques. The characteristics 
of restructuring process and real option is thoroughly analyzed. Therefore common and different 
characteristic of both is defined. In the later part of the paper the value of restructuring of the hospital 
is assessed on the basis of real option valuation. As the outcome the value of restructuring could be 
treated as the value of real option of growth but calculated as weighted average of successful and 
unsuccessful scenarios.
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Wprowadzenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu 
ekonomicznego. Z tego powodu UE i jej organy nie pozostają bierne, ale usiłują podejmo-
wać różnego rodzaju działania, mające wspomóc MŚP w tym trudnym dla nich okresie. 
Wsparcie dokonywane przez UE oraz władze poszczególnych krajów dla małych i średnich 
podmiotów gospodarczych dotyczy szerokiego spektrum rozwiązań o charakterze politycz-
nym, prawnym, finansowym i technicznym. Ważną rolę mogą odegrać w tym zakresie 
także instrumenty o charakterze podatkowym, dlatego unijna polityka podatkowa powinna 
adekwatnie reagować na aktualne potrzeby małych podmiotów gospodarczych. Artykuł 
przedstawia aktualne działania organów Unii Europejskiej (głównie Komisji Europejskiej) 
w zakresie podatkowych instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, 
a także analizuje podstawowe programy unijne w tym zakresie, w kontekście roli, jakie 
mogą one spełnić w sytuacji kryzysu ekonomicznego.

Polityka podatkowa Unii Europejskiej wobec MŚP – podstawowe wyzwania 
wynikające z kryzysu gospodarczego 

W Europie funkcjonuje około 25 mln małych przedsiębiorstw, które zatrudniają bli-
sko 95 mln osób i stanowią ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE1. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (których zatrudnienie nie przekracza 250 pracowników, a obrót roczny 
jest mniejszy niż 50 mln euro), wykreowały w ostatnich latach 80% nowych miejsc pracy 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty te mają olbrzymie znaczenie, za-
równo dla gospodarczego jak i społecznego rozwoju poszczególnych państw. Z tego powo-

1 Dane obejmują: kraje członkowskie, kandydujące oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. 
Źródło: Komisja Europejska: Observatory of European SME’s, nr 7, Bruksela 2003.
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du, od wielu lat Unia Europejska tworzy programy wspierania rozwoju tych podmiotów, co 
znalazło wyraz, między innymi, w przyjęciu Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw2.

Najnowszym programem unijnym w zakresie polityki wobec małych i średnich pod-
miotów gospodarczych jest tzw. „Small Business Act for Europe”3. Podstawowe cele pro-
gramów unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczą promowania przedsię-
biorczości w obrębie UE, poprzez likwidacje barier blokujących rozwój tych podmiotów 
gospodarczych. W zamyśle autorów programu, przedstawione propozycje służyć mają 
wsparciu działań MŚP na jednolitym rynku europejskim, stworzyć bardziej przyjazne śro-
dowisko administracyjno-prawne dla tych przedsiębiorstw, a także wspomóc uwolnienie 
ich pełnego potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu4. 

Chociaż kolejne programy unijne dotyczące MŚP potwierdzają podstawowe kierunki 
polityki UE w tym zakresie i tworzą spójny program polityki wobec MŚP, to jednak roz-
przestrzenianie się kryzysu ekonomicznego, stawia pod znakiem zapytania efektywność 
wielu aspektów tych programów. Koncentrują się one bowiem, na wyborze długofalowych 
kierunków działania (które to kierunki powinny być oczywiście zachowane) i strategicz-
nych celów (między innymi wsparcie dla procesów wzrostu potencjału kapitału pracującego 
czy wspomaganie wchodzenia MŚP na rynki zagraniczne). W warunkach ciężkiego kryzy-
su, MŚP oczekują jednak przede wszystkim wsparcia w ich bieżącej walce o utrzymanie się 
na rynku. Kryzys ekonomiczny wymusza promowanie skutecznych działań krótkookreso-
wych, dlatego polityka podatkowa UE czasów kryzysu powinna koncentrować się na kre-
owaniu nowych programów lub przyspieszaniu tych programów już istniejących, których 
skutki byłyby odczuwalne w możliwie krótkim (jak na perspektywę polityki podatkowej) 
okresie czasu. 

Przegląd możliwości w tym zakresie, należy zacząć od identyfikacji podstawowych 
problemów, wobec których stoją europejscy mali przedsiębiorcy. Wśród barier o najwięk-
szym znaczeniu, które europejska polityka wobec MŚP stara się załagodzić, należą:

– wysokie koszty procedur administracyjnych, związanych z rozpoczęciem i prowa-
dzeniem działalności gospodarczej przez MŚP,

– wysokie koszty prowadzenia działalności (część tych kosztów dotyczy podatków 
lub para podatków, którymi obciążane są MŚP),

– problemy dotyczące zdobywania kapitału i wysokie koszty jego pozyskania,

2 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw. Załącznik nr 3, wniosków z posiedzenia Rady Europej-
skiej, Santa Maria da Feira, 19–20.06.2000 r. W kwietniu 2002 r. Karta została przyjęta m.in. przez Pol-
skę. 

3 Dwa podstawowe dokumenty, zawierające zasady tego programu to: 1) Komisja Wspólnot Europej-
skich: Wdrażanie Wspólnotowego Programu Lizbońskiego, nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. KOM(2005) 551. Bruksela 2005; 2) Komisja Europejska: Małe 
i średnie przedsiębiorstwa – kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MŚP. KOM (2007) 592. Bruksela 2007. 

4 Komisja Europejska: Putting Small Business First. Europe is good for SMEs, SMEs are good for Euro-
pe. Edition 2008. Bruksela 2008, s. 5.
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– trudności ze znalezieniem sukcesora, w przypadku zmiany właściciela przedsię-
biorstwa. 

Bariery dotyczące bądź samych podatków, bądź zagadnień ściśle z podatkami powią-
zanych, są przez samych przedsiębiorców uważane za najbardziej dotkliwe. Według badań 
prowadzonych przez Komisję Europejską, podatki znajdują się na trzecim miejscu na liście 
najczęściej wskazywanych problemów, podczas gdy ciężary administracyjne i regulacyjne 
są na czele tej listy5. Dane te wskazują na rolę instrumentów podatkowych w funkcjono-
waniu MŚP i uwidaczniają niezbędność ich pilnej i radykalnej reformy dla podniesienia 
efektywności unijnej i krajowej polityki podatkowej. 

Podstawowe programy polityki podatkowej wobec MŚP 
w czasach kryzysu ekonomicznego 

W kontekście przedstawionej powyżej specyfikacji głównych problemów, stojących 
przed małymi przedsiębiorstwami, podstawowe programy, wokół których powinno aktywi-
zować się działanie organów unijnych, odpowiedzialnych za kwestie podatkowe, to przede 
wszystkim:

– różnorodne programy dotyczące redukowania obciążenia podatkowego MŚP,
– programy dotyczące zmniejszania podatkowych kosztów dostosowawczych dla 

małych i średnich podmiotów gospodarczych,
– programy związane z ułatwianiem międzygeneracyjnego transferu własności 

w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Programy redukcji obciążeń podatkowych w MŚP
Programy redukowania obciążeń podatkowych MŚP realizowane poprzez programy 

Unii Europejskiej, mogą mieć jedynie ograniczony charakter. Wynika to z faktu, iż duża 
część obciążeń podatkowych MŚP wiąże się z podatkami bezpośrednimi, do których należą 
np. podatki dochodowe. Podatki te nie są objęte programami harmonizacji i najważniejsze 
kwestie w tym zakresie pozostają w gestii państw członkowskich (przedmiot i podstawa 
opodatkowania, stawki podatkowe, zakres ulg i zwolnień, sposoby rozliczania). Z tego po-
wodu, działania organów unijnych koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań dotyczących 
podatków pośrednich (głównie VAT) oraz innych obciążeń obowiązkowych. W zakresie 
podatków konsumpcyjnych, aktywność ta dotyczy głównie przyspieszenia prac nad progra-
mem regulacji dotyczących stawek obniżonych VAT, a także zagadnieniami związanymi 
z warunkami przyznawania pomocy państwowej dla MŚP6. 

5 Komisja Europejska: Report on the result of the open consultation on a Small Business Act for Europe. 
Bruksela 2008, s. 1.   

6 Choć programy dotyczące tego zagadnienia, z podatkami powiązane są jedynie w sposób pośredni, to 
jednak jest on traktowany jako element polityki podatkowej w UE (jest przypisany do działań Generalnej 
Dyrekcji ds. Podatków i Ceł).
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W ramach tego typu działań, Komisja Europejska dokonała gruntownego przeglą-
du polityki w zakresie podatku VAT oraz pomocy państwowej. Celem tych działań jest 
umożliwienie państwom członkowskim dokonania redukcji stawek tego podatku dla MŚP, 
zwłaszcza w zakresie tzw. usług pracochłonnych7. Implementacja proponowanych rozwią-
zań pozwoliłaby państwom członkowskim na wprowadzenie zredukowanych (do 5%) sta-
wek podatku VAT, dla większej ilości usług (np. usługi fryzjerskie, sprzątanie i remonty 
pomieszczeń, mechanika samochodowa, gastronomia), dostarczanych głównie przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Choć wiele państw członkowskich korzysta już ze stawek zre-
dukowanych, odbywa się to jednak na zasadzie indywidualnych wniosków, a przywileje 
te są udzielane na ograniczony okres czasu. Nowe założenia unijnej polityki podatkowej 
w tym zakresie, nakierowane są na zmianę rozwiązań tymczasowych w stabilne reguły 
obowiązujące jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. Równolegle do propo-
zycji dotyczących podatku VAT, Komisja Europejska postanowiła także podjąć działania 
zmierzające do złagodzenia wymagań, związanych z pomocą państwową. Zgodnie z no-
wymi regułami tej pomocy – które weszły w życie latem 2008 roku – MŚP mogą otrzymać 
pomoc inwestycyjną do kwoty 7,5 mln € dla danego projektu, bez potrzeby zawiadamiania 
Komisji Europejskiej. 

Obie inicjatywy stanowią ważny wkład unijnej polityki podatkowej w działania anty-
kryzysowe i zostały przychylnie przyjęte przez środowiska MŚP. Propozycje zredukowania 
stawek VAT mogą służyć aktywizacji ekonomicznej, a także redukowaniu poziomu „szarej 
strefy”. Rozluźnienie reguł pomocy państwowej natomiast otwiera nowe możliwości dla 
zdobywania funduszy przez MŚP. 

Programy dotyczące redukowania podatkowych kosztów dostosowawczych dla MŚP 
Programy unijne dotyczące redukowania podatkowych dostosowawczych nakierowa-

ne są na realizację różnorodnych celów, z których najważniejsze to: 1) określenie znacze-
nia złożoności przepisów podatkowych dla małych i firm i wsparcie procesu upraszczania 
przepisów podatkowych dla tych podmiotów gospodarczych; 2) poprawa środowiska regu-
lacyjnego dla MŚP poprzez wypracowanie środków obniżających koszty dostosowawcze 
i redukujące znacząco tego typu ciężary; 3) rozpoznanie i rozpropagowanie przykładów 
dobrej praktyki w zakresie podatkowych procedur dostosowawczych dla MŚP8.

Zalecenia dotyczą głownie procedur związanych z podatkami dochodowymi, pomi-
jają natomiast regulacje odnoszące się do podatków pośrednich (gdyż podatki pośrednie 
są w dużej mierze regulowane na poziomie europejskim, a wiele procedur i przepisów jest 
już ujednoliconych). W zakresie podatków dochodowych (PIT oraz CIT) wyodrębniono 

7 Efekty tych działań przedstawia propozycja, dotycząca zmian Dyrektywy VAT (2006/112/EC) – Ko-
misja Europejska: Wniosek dot.: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek 
obniżonych podatku od wartości dodanej. KOM/2008/0428, Bruksela 2008. 

8 S. Zarębski: Podatkowe procedury uproszczone dla małych i średnich firm usługowych w Polsce na 
tle zaleceń Unii Europejskiej. W: Usługi w Polsce: nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszło-
ści. T. 1. Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008, s. 427. 
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podstawowe obszary, w których obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich 
procedury administracyjne powinny zostać dokładnie zanalizowane i uproszczone. Nie-
zbędność przyspieszenia działań w tym obszarze wynika z faktu, iż stabilne i przewidywal-
ne środowisko regulacyjne jest podstawowym warunkiem prowadzenia skutecznej polityki 
podatkowej. Działania te powinny się koncentrować na kwestiach:

– zintegrowania, dla celów podatkowych, rejestracji podatkowej z ogólną rejestracją 
działalności gospodarczej,

– dostarczania dogłębnej informacji i pomocy dla małych przedsiębiorstw w zakresie 
zmian w systemie podatkowym (szczególną rolę odgrywają w systemie informa-
cyjnym możliwe do uzyskania wiążące interpretacje funkcjonującego prawa podat-
kowego,

– wprowadzania (rozszerzanie) możliwości stosowania uproszczonej rachunkowości 
podatkowej przez MŚP,

– przystosowania do potrzeb małych firm deklaracji podatkowych i innych wyma-
gań sprawozdawczych,

– wprowadzenia regulacji umożliwiających elektroniczne wypełnianie deklaracji 
podatkowych,

– wykorzystywania praktyk wysyłania monitów dotyczących terminów płatności 
podatków przez MŚP,

– wprowadzania indywidualne rachunków podatkowych, przyspieszających płatno-
ści i procedury płatnicze (zwroty podatku),

– racjonalizowania regulacji, dotyczących karania przedsiębiorców za błędy wynikłe 
z niewłaściwego stosowania przepisów podatkowych (łagodzenie i likwidowanie 
tych kar, zwłaszcza w stosunku do młodych przedsiębiorców)9.

Znaczenie programów redukowania podatkowych kosztów przystosowawczych, roś-
nie właśnie w czasach kryzysu ekonomicznego, kiedy bariery administracyjno-prawne 
mogą stać się podstawową przeszkodą zarówno w kontynuowaniu, jak i w rozwijaniu ak-
tywności gospodarczej w małych podmiotach gospodarczych. 

Program ułatwiania międzygeneracyjnego transferu własności 
w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zarówno w organach UE, jak i w państwach członkowskich rośnie świadomość 
ogromnego znaczenia, jakie posiada problem transferu własności w przedsiębiorstwach 
rodzinnych, które stanowią istotną część małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonywane 
w tym zakresie szacunki wskazują, iż jedna trzecia przedsiębiorców w UE, może wycofać 
się z rynku w ciągu najbliższych dziesięciu lat, a proces ten, będzie w skali każdego roku 

9 Szerzej na ten temat w: S. Zarębski: Upraszczanie procedur podatkowych jako element polityki Unii 
Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Produkcji, Numer Spe-
cjalny „Mikrofirma 2008”, Warszawa 2008, s. 95.
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dotyczył niemal 700 tys. MŚP i obejmował ponad 2,8 mln miejsc pracy z nimi związanych10. 
Problem transferu własności przedsiębiorstw jest obiektem europejskiej polityki podatko-
wej od początku lat 90., kiedy wyspecyfikowano podstawowe problemy związane z trans-
ferem MŚP i wyznaczono najważniejsze kierunki aktywności UE i państw członkowskich. 
Dotyczyły one: koncentrowania się wokół działań informacyjnych, działań o charakterze 
prawno-podatkowym oraz działań dotyczących finansowego wsparcia transferów. Następ-
nie (lata 1997–2002) podjęto prace nad konkretyzacją przyjętych zaleceń i transformacją 
ich na konkretne projekty11. 

Obecny etap prac Komisji w zakresie przekazywania własności, trwający od roku 
2003, ma doprowadzić do pełnej implementacji zaleceń z 1994 roku12. 

Podstawowe zadania w zakresie transferu własności dotyczą obecnie tworzenia do-
brego klimatu politycznego wokół przypadków przenoszenia własności, ułatwiania takich 
transferów na strony trzecie i promowania środków służących zachęceniu do planowego 
przenoszenia własności. Najnowsze dokumenty unijne, dotyczące tego zagadnienia13 wska-
zują na sukcesy wdrożenia zaleceń w zakresie: obniżki podatku od spadku, restrukturyzacji 
zwolnionej z obciążeń podatkowych oraz jednoosobowej spółki akcyjnej. Mniej spektaku-
larne są postępy w zakresie: otoczenia finansowego, zmian formy prawnej i wprowadzania 
zasady ciągłości. Ograniczone są natomiast rezultaty działań w obszarze: ulg podatkowych 
w przypadku przejścia na emeryturę, ponownej inwestycji oraz sprzedaży pracownikom; 
największe zaległości we wdrażaniu zaleceń dotyczą kwestii typowo podatkowych14. 

Problem międzygeneracyjnego transferu własności w MŚP staje się szczególnie istot-
ny właśnie w okresie kryzysu, gdyż – pod wpływem trudności gospodarczych – skala opi-
sywanego zjawiska, znacznie się nasili. Dlatego właśnie teraz program UE w tym zakresie 
powinien zostać poddany gruntownemu przeglądowi, a państwa członkowskie powinny 
znacznie przyspieszyć wdrażanie zalecanych rozwiązań. 

10 Komisja Europejska: Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodar-
czego i zatrudnienia. Przenoszenie własności przedsiębiorstw – ciągłość poprzez nowy początek. COM 
(2006) 117. Bruksela 2006. 

11 Komisja Europejska: Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów w dziedzinie przenoszenia własności 
małych i średnich przedsiębiorstw. Bruksela 2002 oraz Komisja Europejska: Transfer of business – conti-
nuity through a new beginning. Final report of the MAP Project. Bruksela 2003.

12 Komisja Europejska: Helping the transfer of business. A good practice guide of measures for support-
ing the transfer of business to new ownership. Luksemburg 2003. 

13 Komisja Europejska: Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodar-
czego i zatrudnienia. Przenoszenie własności przedsiębiorstw - ciągłość poprzez nowy początek. COM 
(2006) 117. Bruksela 2006.

14 Szerzej na ten temat w: S. Zarębski: Transfer własności programach UE. III Konferencja Uwarunko-
wania rynkowe rozwoju małych i mikro przedsiębiorstw. Mikrofirma 2007, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 243.
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Podsumowanie

Zarówno nowe inicjatywy Unii Europejskiej, dotyczące wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw, jak i istniejące już programy pomocy dla MŚP, zawierają liczne odniesie-
nia do polityki podatkowej UE, która powinna być istotnym elementem współtworzącym 
korzystny klimat dla małych podmiotów gospodarczych. Unijna polityka podatkowa w cza-
sach kryzysu musi zmienić – choćby czasowo – swoje podstawowe (długoterminowe) prio-
rytety i koncentrować się na działaniach o nieco krótszym horyzoncie czasowym. Podsta-
wowym celem tej polityki – w warunkach rozszerzającego się kryzysu – jest wypracowanie 
środków, służących bieżącemu wsparciu tych podmiotów, wobec mniej korzystnego oto-
czenia zewnętrznego. Dlatego programami polityki podatkowej, które powinny być możli-
wie szybko wprowadzane, są programy prowadzące do: zredukowania obciążeń fiskalnych 
MŚP, ułatwień w zakresie obowiązujących procedur podatkowych i wsparcia transferów 
własności w tych firmach.

TAX POLICY OF THE EUROPEAN UNION 
AS THE ELEMENT OF ANTI-CRISIS ACTIVITY 

TO HELP SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Summary

Article presents contemporary programs of the EU tax policy in context of the economic crisis, 
especially programs concerning the reductions of: tax burden, tax compliance costs and ownership 
transfer costs for SME. Author describes the scope of such programs and their role in the back-up for 
small and medium sizes enterprises. 
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PEWNOŚĆ I RYZYKO W ZARZĄDZANIU MŚP

Wprowadzenie

Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) powoduje, że sposób odbiera-
nia ryzyka przez właścicieli tych przedsiębiorstw ma charakter bardziej osobisty, rodzin-
ny, ludzki, a rzadziej postrzegany jest jako czynnik pobudzający rozwój przedsiębiorstwa. 
Przybliżenie implikacji takiego nastawienia MŚP do ryzyka jest celem prezentowanego 
artykułu. 

Wspólne właściwości małych i średnich przedsiębiorstw 

Przyjęło się mówienie i pisanie o małych i średnich przedsiębiorstwach, jak gdyby 
była to grupa przedsiębiorstw jednorodnych, tymczasem podmioty gospodarcze zaliczane 
do tej grupy różnią się między sobą, w sposób zasadniczy, i to pod wieloma względami. 
W grupie tej występują przedsiębiorstwa reprezentujące wszystkie formy organizacyjno-
prawne dozwolone w polskim prawie.

W literaturze podawane są różnorodne kryteria wyodrębnienia małych i średnich 
przedsiębiorstw. Równie niejednoznaczny jest podział przedsiębiorstw – wewnątrz tej gru-
py – na mikro-, małe i średnie. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej warunkiem 
zaliczenia do MŚP jest spełnienie dokładnie określonych trzech kryteriów: obligatoryjnie 
kryterium dopuszczalnego zatrudnienia i kryterium niezależności oraz fakultatywnie jed-
nego z dwóch pozostałych, tzn. obrotu lub wysokości sumy bilansowej. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa – wyodrębnione zgodnie z rekomendacją Unii Euro-
pejskiej – stanowią 99,9% ogółu przedsiębiorstw działających w Polsce. W ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw w Polsce udział mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw jednoosobowych 
wynosi 97,1%, małych przedsiębiorstw – 2,1%, średnich – 0,7% i dużych 0,1%. 

Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo 
heterogeniczna grupa i w związku z tym wszelkie uogólnienia dotyczące tych przedsię-
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biorstw mogą być dokonywane tylko z największą przezornością. Uwzględniając to zastrze-
żenie można wskazać pewne wspólne właściwości tych przedsiębiorstw, a mianowicie1:

a) typowe przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP to przedsiębiorstwo rodzinne, 
zarządzane jednoosobowo przez właściciela. Za zobowiązania spółki – najczęściej 
– właściciel ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, jest on jednocześ-
nie twórcą wszystkich impulsów przedsiębiorczych. Uzasadnia to stwierdzenie, że 
cechą identyfikującą małe i średnie przedsiębiorstwa w sposób szczególny jest zdo-
minowanie procesu zarządzania przedsiębiorstwem przez właściciela. Jego przy-
mioty osobiste i sposób zarządzania decydują o rozwoju przedsiębiorstwa;

b) kolejną cechą MŚP jest wpływ rodziny właściciela na decyzje podejmowane 
w przedsiębiorstwie, sugestie najbliższych dotyczą zarówno strategii rozwoju, jak 
i sposobu zarządzania finansami np. odnośnie do podziału nadwyżki finansowej;

c) MŚP wykazują specyfikę w zakresie wyznaczania celów działalności; dla więk-
szości właścicieli ważniejsze jest zachowanie niezależności w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, niż rozwój przedsiębiorstwa, gdyby łączyło się to z koniecznością 
zaciągnięcia długów u obcych lub przyjęcia nowego wspólnika;

d) zakres możliwości finansowania kapitałem własnym ma znaczenie decydujące.
Analiza najważniejszych wspólnych cech przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP wy-

jaśnia dlaczego kwestia pewności ma dla właścicieli tych przedsiębiorstw znaczenie decy-
dujące.

Trzy płaszczyzny pewności MŚP

M. Haller i W. Ackermann kwestię pewności w odniesieniu do działalności ma-
łych i średnich przedsiębiorstw rozpatrują w trzech różnych płaszczyznach2. Płaszczyzny 
te wzajemnie przenikają się i czasami trudno wskazać granice między nimi. W związku 
z tym nie można badać ich oddzielnie, lecz konieczne jest analizowanie ich jako całości. 
Z jednej strony chodzi tu o zrównoważenie zewnętrznej i wewnętrznej pewności, z drugiej 
zaś strony konieczne jest uwzględnienie, że przedsiębiorca i pracownicy odpowiedzialni są 
nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo osób trzecich: członków 
własnych rodzin, kontrahentów itd. Osobisty charakter przedsiębiorstwa powoduje, że dą-
żenie do zachowania bezpieczeństwa majątku determinuje sposób kształtowania rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Zewnętrzna pewność – w ocenie M. Hallera i W. Ackermanna – dotyczy finansowych 
i technicznych aspektów działalności przedsiębiorstwa. W ujęciu tym pomija się jednak 
fakt, że może zostać naruszone zewnętrzne bezpieczeństwo przedsiębiorstwa jako całości. 

1 A. Bielawska: Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2006, s. 17–
18.

2 M. Haller, W. Ackermann: Versicherungswirtschaft – Kundenorientiert, Vereinigung des Schweizeri-
schen Kaufmaennischen Verbandes (wyd.) Zuerich 1992, s. 3 i n. 
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Pomija się przede wszystkim zagrożenie wynikające z utraty rynków zbytu. Badania prze-
prowadzone przez K. Safina potwierdzają, że niebezpieczeństwo utraty tych rynków nie 
wzbudza obaw również wśród polskich przedsiębiorców. „Tu czują się na tyle kompetentni, 
a rynek na tyle rozpoznany, że niespodzianek nie przewidują”3. Wyniki badań zaprezento-
wane przez D.J. Storey wskazują jednak, że bariera popytu stanowi jeden z trzech głów-
nych obszarów ograniczających działalność MŚP4.

Wewn trzne
bezpiecze stwo 

Twórca
i beneficjenci 

bezpiecze stwa 

Zewn trzne
bezpiecze stwo 

Rys. 1.  Trzy płaszczyzny pewności MŚP

Źródło:  opracowanie własne na podstawie M. Haller, W. Ackermann: op.cit., s. 3 i n.

W MŚP zewnętrzna pewność technicznej natury jest czynnikiem warunkującym suk-
ces. Jak wskazują wymienione wcześniej typowe cechy małych i średnich przedsiębiorstw 
przedsiębiorca jest mocno skoncentrowany na technicznej stronie działalności swojego 
przedsiębiorstwa i wykazuje się – z reguły – wysokimi kompetencjami w tym zakresie. 
Ryzyko wynikające z technicznej strony procesu produkcji lub świadczenia usług jest mu 
zazwyczaj dobrze znane. Szybka interwencja w przypadku zakłóceń natury technicznej 
pozwala przedsiębiorcy uniknąć szkód niszczących przedsiębiorstwo. Ten czynnik ze-
wnętrznej pewności skłania – prawdopodobnie – przedsiębiorców do realizacji strategii 
specjalizacji. Wyniki badań przeprowadzonych przez K. Safina wskazują, że wiele przed-
siębiorstw w poszukiwaniu nowych szans rozwoju zeszło ze ścieżki specjalizacji i przy-
płaciło to ogromnymi stratami finansowymi. Te same badania wykazały, że (...) Wśród 
przedsiębiorstw „zakorzenionych” udział firm wyspecjalizowanych jest większy. 

Pewność finansowa odgrywa w zewnętrznym bezpieczeństwie MŚP istotną rolę, jed-
nakże w tym przypadku kompetencje przedsiębiorców są – zazwyczaj – znacznie mniej-
sze. Wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech wskazują, że przedsiębiorcy z sektora 
MŚP skłonni są zaakceptować finansowe ryzyko i finansować inwestycje kapitałem obcym 

3 K. Safin: Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowanie strategiczne. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 223.

4 N. Daszkiewicz: Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: Przetrwanie i rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw. Red. F. Bławat. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 61.
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tak długo dopóki problem finansowej pewności nie zostanie zagrożony5. Badania prze-
prowadzone w Polsce wskazują, że zachowania przedsiębiorstw rodzinnych wobec ryzyka 
są bardzo zróżnicowane: od skrajnie konserwatywnych po znamiona hazardu. W ocenie 
J. Adamka czynniki osobowościowe właściciela decydują czasami o tym, że jego obawy 
przed ograniczeniem samodzielności w związku z nadzorowaniem jego decyzji i działań 
przez bank zmniejszają jego szanse na uzyskanie finansowania6. Ciekawy wynik badań 
odnośnie do ryzyka w zakresie pozyskiwania kapitału znalazł się w pracy K. Safina: „(...) 
chęć do rozwoju poprzez ryzykowne modele finansowania jest tym mniejsza, im młodsi 
są właściciele. Zarówno w dużych przedsiębiorstwach rodzinnych, jak i tych działających 
w skali lokalnej założyciel przedsiębiorstwa jest dla następców kimś w rodzaju hamulca 
bezpieczeństwa”7. W zakresie podstawowych celów biznesowych na plan pierwszy wysu-
wają się: zapewnienie trwania przedsiębiorstwu, głównie przez bezpieczeństwo majątku 
przedsiębiorstwa i osiągnięcie celów finansowych (...). Wśród tych ostatnich dominuje dą-
żenie do niezależności finansowej, a także wzrostu zysku8.

Kwestie finansowe mają w MŚP szczególny charakter. Przedsiębiorcy dążą do zacho-
wania niezależności w podejmowaniu decyzji strategicznych, a jednocześnie są w pewien 
sposób dyskryminowani przez pośredników finansowych w dostępie do kapitałów obcych. 
Największą trudność stanowi zachowanie płynności finansowej oraz wiarygodności kre-
dytowej. 

W wymiarze wewnętrznym pewność rozpatrywana jest w odniesieniu do przedsię-
biorstwa jako całości. Ten rodzaj pewności zawiera różne rodzaje oczekiwanego bezpieczeń-
stwa, przy czym są to oczekiwania bardziej o charakterze ludzkim, niż przedsiębiorczym. 
Wymienione wcześniej cechy typowego MŚP takie jak: dominujący wpływ osobowości 
przedsiębiorcy na rozwój przedsiębiorstwa, jego dążenie do zachowania pewności i ostroż-
ność wobec ryzyka wynikające z odpowiedzialności za aktualną rodzinę i przyszłe poko-
lenia wywierają decydujący wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Analizując 
tę płaszczyznę bezpieczeństwa MŚP zauważa się silny wpływ rodziny, szczególnie jest to 
widoczne w przedsiębiorstwach rodzinnych. Takie cechy rodziny jak tradycja, przezorność, 
zapobiegliwość przenoszone są na zarządzanie przedsiębiorstwem, co skutkuje przyjęciem 
postawy konserwatywnej wobec ryzyka. Przykłady podane w – wielokrotnie cytowanej 
tu – pracy K. Safina potwierdzają taką konstatację. Nastawienie MŚP do ryzyka dobrze 
obrazuje pogląd, że „(...) majątek rodziny ulokowany w przedsiębiorstwie (...) nie może być 
narażony na ryzyko. Został on wypracowany wysiłkiem pokoleń i powinien być przekazany 

5 E. Hammer: Der Unternehmer als Innovator. W: Innovationsmanagement in kleinen und mittleren 
Unternehmen, Jahrbuch der KMU – Forschung, 2002, Springer, Wiesbaden 2002. 

6 J. Adamek: Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – do-
świadczenia polskie i zagraniczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2006, s. 37.

7 K. Safin: op.cit., s. 227–228.
8 Ibidem, s. 208.
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pokoleniom przyszłym. To najbardziej typowa i charakterystyczna dla tradycyjnych przed-
siębiorstw rodzinnych postawa wobec ryzyka”9. 

Sukces przedsiębiorstwa – wzmacniający jego wewnętrzną pewność – w decydują-
cym stopniu zależy od szeroko rozumianych kompetencji właściciela. Właściciel jest twórcą 
i gwarantem tej pewności, a to oznacza, że przedsiębiorca nie powinien angażować swe-
go majątku w działania niepewne. E. Hammer – w cytowanej tu pracy – powtarza (…) 
der Unternehmer kann hier keine Unsicherheiten eingehen (…). Podobnie brzmi wyznanie 
P. Klera – właściciela przedsiębiorstwa „Meble Kler”10. 

Trzecia płaszczyzna pewności obejmuje osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo 
i beneficjantów tego bezpieczeństwa. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo majątku przed-
siębiorstwa, jak i bezpieczeństwo osób np. właściciela, członków jego rodziny, pracowni-
ków i ich rodzin. W MŚP ten aspekt pewności ma zasadnicze znaczenie. Przedsiębiorca 
ponosi odpowiedzialność wobec swoich współpracowników, członków rodziny i wobec 
otoczenia. Przedsiębiorca jest często jedyną osobą, i na pewno zawsze pierwszą osobą, po-
noszącą odpowiedzialność za bezpieczeństwo majątku przedsiębiorstwa. Najważniejszymi 
beneficjentami pewności jest jego rodzina, współpracownicy, klienci i dostawcy. Pojęcie 
pewności obejmuje w tym przypadku takie wartości jak: utrzymanie miejsc pracy, rynków 
zbytu, zachowanie niezależności w podejmowaniu decyzji strategicznych w przedsiębior-
stwie, niezawodne działanie wobec kontrahentów, wobec współpracowników i wobec ro-
dziny. Twórcą i gwarantem tej pewności jest zawsze sam przedsiębiorca. P. Kler w przywo-
ływanym wcześniej wywiadzie stwierdza: „Jestem (...) jedynym właścicielem Meble Kler. 
(...) To też decyduje o wiarygodności (...) firmy, o wierze, że wszystko jest w niej tak jak być 
powinno, gdyż za dużo mam do stracenia, aby ryzykować”.

Przedstawienie pewności wraz z wynikającymi z niej szansami i ograniczeniami 
wskazuje, że jest to pojęcie jednoznaczne i wieloznaczne zarazem. 

Pewność to bezpieczeństwo, spokój, stabilizacja, ale i bezczynność, konserwatyzm, 
brak zmian, co może być źródłem ryzyka nieoczekiwanego i w związku z tym nie kontrolo-
wanego. Zmiany są natomiast zawsze, w mniej lub bardziej określonym stopniu, związane 
z ryzykiem. Jednakże ryzyko występujące w świadomie kształtowanym procesie zmian 
powoduje powstawanie nie tylko zagrożeń, ale również stwarza nowe szanse, np.: możli-
wość zdobycia nowych doświadczeń, pokonanie sytuacji ryzykownej wzmacnia pewność 
wewnętrzną przedsiębiorstwa. Sytuacja ryzykowna może jednakże zakończyć się porażką 
i poniesieniem straty.

Dokonując zmiany w działalności MŚP należy analizować możliwe skutki tych zmian 
i odpowiednio asekurować swój majątek przed niepożądanymi następstwami. W ten sposób 
pozytywne skutki zmian będą dominowały. Niechciane efekty zmian natomiast zostaną 
usunięte lub ograniczone, a to spowoduje wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy jako twór-

9 Ibidem, s. 224.
10 Rozmowa z P. Klerem „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, nr 25. 
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cy pewności przedsiębiorstwa. Paradoksalnie twórcze i celowe naruszenie pewności może 
sprzyjać utrzymaniu tego bezpieczeństwa. 

Ryzyko jako szansa i zagrożenie w działalności MŚP

Ryzyko można zdefiniować jako możliwość odchylenia wyników uzyskanych od wy-
ników oczekiwanych, a zwłaszcza jako prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń niezależ-
nych od działającego podmiotu, których nie można dokładnie przewidzieć i którym nie 
można w pełni zapobiec, a które mają wpływ na wynik działań gospodarczych11. Ryzyko 
jest często utożsamiane z zakłóceniami. Ryzyko znaczy jednakże więcej. Z perspektywy 
działalności przedsiębiorczej można dostrzec pozytywne aspekty ryzyka. Podjęcie ryzy-
ka jest zawsze związane z szansą osiągnięcia zysku, ale nie tylko. Ryzyko to dwoistość; 
z jednej strony pojawia się szansa osiągnięcia korzyści, z drugiej zaś możliwość poniesienia 
strat. Dopiero uwzględnienie obu tych aspektów ryzyka pozwala na ustalenie możliwych 
i dopuszczalnych odchyleń wyników działalności przedsiębiorczej co warunkuje racjonal-
ne zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Cele i plany MŚP wynikają przede wszystkim z codziennych działań operacyjnych, 
a w mniejszym stopniu z planów strategicznych. Często są one przypadkowe, niesyste-
matyczne i nie uwzględniają tendencji w rozwoju rynku i otoczenia. Wpływów tych nie 
postrzegają bowiem jako możliwości naruszenia zewnętrznej pewności. Zachowanie to 
zmienia się w miarę powiększania się przedsiębiorstwa i wydłużania czasu jego istnienia 
na rynku. Im większe przedsiębiorstwo i im dłużej istnieje na rynku – widoczne jest to 
przede wszystkim w przedsiębiorstwach tzw. drugiej generacji – tym większe znaczenie 
mają działania strategiczne. Uogólniając można jednak stwierdzić, że ryzyko w znaczeniu 
szans i zagrożeń uwzględniane jest w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w nie-
dostatecznym zakresie. Konstatację taką potwierdzają zarówno – przywoływane wcześniej 
– badania prowadzone w Szwajcarii (M. Haller i W. Ackermann), w Niemczech (E. Ham-
mer), jak i w Polsce (K. Safin). Przedsiębiorcze cele często nie są formułowane w formie pi-
semnej, nie są uwzględniane rozwiązania alternatywne, nie są konsultowane, sporadycznie 
tylko są sprawdzane i mierzone.

Ryzyko, które może zagrozić dalszemu istnieniu przedsiębiorstwa z reguły nie jest ani 
świadomie, ani systematycznie analizowane. Z reguły jako jedyny rodzaj ryzyka postrze-
gana jest możliwość zaistnienia wypadku w pracy. Badania przeprowadzone w Szwajcarii 
wykazały, że inne rodzaje ryzyka postrzegane są w sposób nieciągły, przypadkowy, a to 
oznacza, że całkowicie pomijana jest możliwość zarządzania nimi, np. ubezpieczenia12. 

11 A. Oehler, M. Unser: Finanzwirtschaftliches Risikomanagement. Springer, Berlin–Heidelberg–New 
York 2001, s. 10–12. 

12 M. Haller, M. Jutzi: Kundensegment Gewerbe: Erweitertes Risiko – Management, Assekuranz 2000fo-
kus, Proktokoll vom 1./2 marca 1995, St. Gallen 1995.
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Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, że zachowania przedsiębiorstw rodzin-
nych wobec ryzyka są bardzo zróżnicowane – od skrajnie konserwatywnych po znamiona 
hazardu. Z faktu, że typowe przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP to przedsiębiorstwo 
rodzinne wynika, że postawa konserwatywna – wynikająca w dużym stopniu z odpowie-
dzialności wobec rodziny, nie tylko aktualnie istniejącej, ale i wobec przyszłych pokoleń 
– determinuje rolę ryzyka w zarządzaniu tymi przedsiębiorstwami. 

Podsumowanie

Wyniki badań przedstawione przez K. Safina odnośnie do strategii rozwoju prefe-
rowanego przez polskie przedsiębiorstwa rodzinne wskazują, że przedsiębiorstwa te nie 
należą do agresywnych graczy rynkowych, przywiązują dużą wagę do społecznego odbioru 
przedsiębiorstwa, strategia specjalizacji jest typową strategią dla tych przedsiębiorstw i – 
jak pokazują przykłady z praktyki – jest to dobra strategia. Taki kierunek rozwoju przedsię-
biorstw jest zgodny z tendencjami rozwoju gospodarki światowej13. W literaturze podkreśla 
się, że globalizacja prowadzi do zaostrzenia konkurencji na wszystkich rynkach. Coraz 
trudniej jest jednej firmie panować nad wieloma rynkami, z których każdy coraz bardziej 
się dywersyfikuje. Niestabilność, ciągłe turbulencje są trwałym elementem współczesnej 
gospodarki światowej. Niepewność utrudniająca sprawne zarządzanie dużymi organizacja-
mi, obniża próg minimalnej skali efektywności. Przedsiębiorstwa oferujące homogeniczny 
asortyment produktów – a do tej grupy zaliczają się właśnie typowe MŚP – mogą w takiej 
sytuacji osiągnąć dodatkowe korzyści i wzmocnić swoje bezpieczeństwo we wszystkich 
trzech płaszczyznach. Większy udział w gospodarce światowej przedsiębiorstw, w których 
właściciel za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, może być przeciwwagą dla 
anonimowych korporacji.

SICHERHEIT UND RISIKO IM KMU MANAGEMENT 

Zusammenfassung 

Besitzern der KMU bürgen mit dem ganzen Vermögen für die Verpflichtungen des Unterneh-
mens deshalb Sicherheit des Besitzes ist für sie sehr wichtig. Sicherheit im KMU hat ganz andere 
Bedeutung als im Allgemeinen bei Unternehmen, die sich als Schwungrad oder Macher bezeichnen 
und jede Situation meistern können. 

Im Beitrag wurde gezeigt, dass die Sicherheitsaspekte bei KMU drei verschiedene Dimensio-
nen haben. Dabei ist nicht eine einzelne Dimension ausschlaggebend, sondern die Komposition der 
einzelnen Sicherheitselemente zu einen Ganzem. 

Es wurde auch gezeigt, dass Risiko vielfach mit Störungen gleichgesetzt ist. Risiko bedeutet 
aber viel mehr weil Marktrisiken wagen ist immer auch mit Marktchancen verbunden. 

13 P. Dominiak: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wyd. Naukowe PWN, s. 58. 
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PRZYCZYNY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Wprowadzenie

Z punktu widzenia ekonomii bankrutem jest przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie 
terminowo regulować swoich zobowiązań a wartość jego majątku nie wystarcza na ich po-
krycie. W takiej sytuacji wierzyciele w mniejszym stopniu zainteresowani są kontynuacją 
działania firmy a w większym, czy majątek wystarczy na zaspokojenie ich roszczeń finan-
sowych1. W aspekcie prawnym upadłość przedsiębiorstwa następuje dopiero po ogłoszeniu 
bankructwa przez sąd. 

Z teoretycznego punktu widzenia upadłość przedsiębiorstwa jest częścią samoregula-
cyjnego mechanizmu rynkowego. Upadłość jest czymś „złym” z punktu widzenia przedsię-
biorstw, natomiast  z punktu widzenia całego rynku, jest warunkiem jego rozwoju2.

Z założeniem równowagi rynkowej pomiędzy popytem i podażą oraz równowagi 
w przedsiębiorstwie – pomiędzy wielkością produkcji i ceną zerwał J. Schumpeter. We-
dług niego najważniejszym czynnikiem kształtującym zachowania przedsiębiorstw była 
konkurencja rozumiana jako wprowadzanie nowych produktów, technologii, surowców, 
form organizacyjnych. Upadłość przedsiębiorstwa nie jest spowodowana niekorzystnymi 
warunkami zewnętrznymi, ale spóźnionym dostosowaniem do nowych wymagań rynku 
lub brakiem takiego dostosowania. Jest bowiem konsekwencją wdrażania innowacji przez 
konkurentów. J. Schumpeter uważał bankructwo przedsiębiorstwa za niezbędny element 
rozwoju gospodarczego w ujęciu makroekonomicznym („twórcza/kreatywna destrukcja”). 
Upadające przedsiębiorstwa uwalniają zaangażowane aktywa, których wykorzystanie moż-
na poprawić dzięki wdrażanym innowacjom oraz lepszej organizacji3. Według Schumpete-
ra „kryzys był dobrym zimnym prysznicem”. W „Business Cycles” wyjaśniał on okresy ko-

1 A. Schwartz: A Normative Theory of Business Bankruptcy. Paper 32, Yale University, 2004 http://law.
bepress.com/alea/14th/art32, s. 3.

2 W. Szymański: Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw. W: Zagrożenie upadłością. 
Red. K. Kuciński, E. Mączyńska. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. 
T. XCIII, SGH, Warszawa 2005, s. 17.

3 M. Pieńkowska: Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa. W: Ekonomiczne aspekty upadłości 
przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Mączyńska. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki 
Narodowej. T. XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 19–23.
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niunktury i załamania gromadzeniem się innowacji. Jedną z przyczyn kryzysu lat 30. było 
występowanie równoczesne nie jednego, a trzech rodzajów kryzysu: pierwszy o bardzo 
krótkim cyklu, drugi – pojawiający się co 7–11 lat i trzeci – z długim, 50-letnim cyklem, 
wiążący się z nowymi wynalazkami, wszystkie trzy osiągnęły dno w tym samym czasie4.

O znaczeniu podjętego problemu świadczą koszty, jakie zostają ponoszone w wyniku 
ogłoszenia upadłości lub stwierdzenia niewypłacalności przedsiębiorstw oraz liczba pod-
miotów, których taka sytuacja może dotyczyć. Na skutek bankructwa przedsiębiorstwo po-
nosi zarówno koszty finansowe, np. utrata zaangażowanych środków pieniężnych przez 
udziałowców, straty pożyczkodawców z tytułu niespłacenia pożyczki, straty kontrahentów 
związane z nieuregulowaniem przez podmiot upadły należności oraz koszty społeczne, np. 
wzrost bezrobocia, obniżenie konkurencyjności regionu.

Pojęcie upadłości przedsiębiorstwa w literaturze przedmiotu

Słowo upadłość określane jest często zamiennie jako bankructwo, nie są to jednak 
pojęcia tożsame. Termin „bankructwo” wywodzi się ze średniowiecznych Włoch. Pochodzi 
od słowa banca rotta – „złamana ławka”. Łamanie ławki było pewnego rodzaju zwyczajem 
w średniowiecznych Włoszech i dotyczyło niszczenia ławki, stoiska handlarzy, którzy nie 
regulowali swoich zobowiązań. W językach romańskich, również w języku polskim przyję-
ło się stosować pojęcie upadłość (wł. fallimento, fr. failliate)5.

W sensie ekonomicznym bankructwo oznacza, że przedsiębiorstwo nie jest w sta-
nie samodzielnie kontynuować działalności bez udzielenia mu zasilenia finansowego z ze-
wnątrz. Termin upadłość oznacza sytuację związaną ze stanem niewypłacalności podmiotu 
gospodarczego, potwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądowym, zatem nie każde ban-
kructwo musi oznaczać upadłość z prawnego punktu widzenia. 

Termin niewypłacalność jest często wykorzystywany w bardziej techniczny sposób. 
Techniczna niewypłacalność występuje kiedy przedsiębiorstwo nie jest w stanie regulować 
bieżących zobowiązań, wykazując brak płynności finansowej. Walter określił sposoby po-
miaru technicznej niewypłacalności i wysunął teorię zgodnie z którą przepływy pieniężne 
netto w stosunku do zobowiązań bieżących powinny być najważniejszym kryterium okre-
ślającym techniczną niewypłacalność (a nie kapitał obrotowy)6.

Klasyfikacja przyczyn upadłości przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa wykazują symptomy zbliżającego się kryzysu na długo przedtem, 
zanim dojdzie do upadłości. Charakteryzują je zwykle: stagnacja, niewykorzystane w peł-

4 L.R. Heilbroner: Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee. PWE, Warszawa 1993, s. 265. 
5 Por. B. Prusak: Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007, 

s. 15.
6 I.E Altman, E. Hotchkiss: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Predict and Avoid Bank-

ruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. Wiley, Hoboken, New Jersey 2006, s. 93–101.
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ni zasoby, nieefektywne zarządzanie. Aby zidentyfikować symptomy zagrożenia bankru-
ctwem niezbędny jest dostęp do wiarygodnych danych o przedsiębiorstwie np. sprawozdaw-
czości. Wśród wielu źródeł informacji można wskazać rachunkowość i analizę finansową 
jego działalności. 

Symptomy zagrożenia dla kontynuowania działalności przez jednostki gospodarcze 
mogą być bardzo różne. Istnieje więc potrzeba ich klasyfikacji. Z punktu widzenia rachun-
kowości jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw wyróżnia się podział 
zagrożeń dla kontynuowania działalności ze względu na ich charakter. Zgodnie z tym kry-
terium można wyróżnić dwie grupy zagrożeń: objawy o charakterze finansowym, objawy 
o charakterze niefinansowym7.

Wśród czynników finansowych świadczących o słabnącej kondycji finansowej przed-
siębiorstwa wyróżnić można m.in.: systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży, po-
wstanie i powiększanie się straty netto lub znaczące zmniejszanie się kwoty zysku netto, 
zmniejszającą się płynność finansową i związany z tym wzrost trudno ściągalnych należno-
ści i/lub nadmierne narastanie zobowiązań, powiększanie się zapotrzebowania na kredyty 
i pożyczki (zwykle krótkoterminowe) oraz zakłócenia w ich spłacie, pozyskiwanie środków 
na finansowanie bieżącej działalności przez dyskonto faktur i weksli, wzrost stanu produk-
cji niezakończonej oraz zapasu wyrobów trudno zbywalnych, występowanie przetermino-
wanych zapasów materiałowych i wadliwa ich struktura, wyprzedaż składników majątku 
trwałego po cenie niższej od wartości księgowej, utrzymujące się ujemne przepływy środ-
ków pieniężnych z działalności operacyjnej8.

Wśród niefinansowych symptomów zagrożenia kontynuowania przez jednostkę dzia-
łalności można wyróżnić m.in.: utratę podstawowych rynków zbytu czy głównego dostaw-
cy, trudności kadrowe, zmiany technologiczne, procesy sądowe przeciwko jednostce, brak 
ubezpieczenia od skutków ryzyka lub zdarzeń losowych, niekorzystne zmiany legislacyjne 
(np. w zakresie prawa podatkowego).

Przyczyny upadłości przedsiębiorstw o charakterze ekonomicznym można podzielić 
na mikro- (endogeniczne) i makroekonomiczne (egzogeniczne). Przyczyny mikroekono-
miczne tkwią w samym przedsiębiorstwie, a więc jego strukturze organizacyjnej, w syste-
mie zarządzania oraz w systemie informacji ekonomicznej. Kierownictwo ma na nie wpływ 
w odróżnieniu do przyczyn makroekonomicznych, które są od przedsiębiorstwa niezależne. 
Egzogeniczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw można podzielić na trzy grupy:

1) związane z sytuacją w branży (np. silna konkurencja w branży);
2) wynikające z krajowego otoczenia przedsiębiorstwa (np. recesja w gospodarce, 

duże zmiany kursów walutowych stóp procentowych, zmiany prawa gospodarcze-
go i systemu podatkowego);

7 E. Nowak: Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagro-
żenia upadłością. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 2 (12), WSZiA w Zamościu 2008, s. 65.

8 G. Gołębiowski, A. Tłaczała: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warsza-
wa 2005, s. 157.
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3) wynikające z sytuacji na świecie (np. zmiany gospodarcze i polityczne w innych 
krajach)9.

Z porównania wyników badań zawartych w tabeli 1 wynika, iż zarówno przyczyny 
upadłości przedsiębiorstw, jak i ich hierarchia zmieniają się w czasie. W obydwu przedsta-
wionych badaniach występują powtarzające się przyczyny upadłości, np. wysokie zadłuże-
nie, błędne zarządzanie, lecz na różnych poziomach ważności. Wraz z zmianami otoczenia 
pojawiają się nowe przyczyny upadłości przedsiębiorstw, tj.  agresywna (kreatywna) ra-
chunkowość, postępujące procesy globalizacyjne i nasilanie się konkurencji.

Tabela 1

Porównanie przyczyn upadłości przedsiębiorstw

Badania pod kierunkiem S. Sudoła 
(okres badań 1990–2000)

Badania M. Szczerbak 
(okres badań 2000–2004)

1. Spadek popytu na wyroby przedsiębiorstwa
2. Nieumiejętne zarządzanie przedsiębior-

stwem przez dyrektora
3. Niedokonanie zmian w technologii wytwa-

rzania w celu obniżki kosztów produkcji
4. Nadmierna baza produkcyjna
5. Niedokonanie redukcji zatrudnienia
6. Brak niezbędnych zmian struktury produk-

cji dla rynku krajowego
7. Niska wydajność pracy
8. Wysokie zadłużenie przedsiębiorstwa
9. Silna konkurencja zagraniczna
10. Nieskuteczność działań mających na celu 

przyciągnięcie obcego kapitału

1. Słabości zarządzania
2. Ujemny wynik finansowy
3. Wysokie zadłużenie przedsiębiorstwa
4. Wzrost zobowiązań, w tym przeterminowa-

nych
5. Błędna strategia
6. Słabości i błędy w zarządzaniu należnościa-

mi, środkami pieniężnymi
7. Wysoki wskaźnik dźwigni finansowej 

(zadłużenie/kapitał własny)
8. Wzrost zapotrzebowania na kredyty 

i pożyczki oraz opóźnienia w ich spłacie
9. Brak odpowiedniej kontroli finansowej 

i audytu wewnętrznego
10. Agresywna (kreatywna) rachunkowość
11. Postępujące procesy globalizacyjne i nasila-

nie się konkurencji
Źródło:  za M. Szczerbak: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W: B. Prusak: Ekonomiczne 

i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007, s. 44.

Przyczyny upadłości przedsiębiorstw według branż 
– przegląd dotychczasowych wybranych wyników badań

Dynamika nasilania się procesów upadłościowych w Polsce była powiązana m.in. 
z tempem rozwoju gospodarczego. Od 1998 roku następował stały wzrost liczby upadłości 
przedsiębiorstw w Polsce – do 1863 w 2002 roku. Wzrost liczby bankructw następował 

9 E. Nowak: op.cit., s. 66–67.
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z reguły w czasie zmniejszania się tempa wzrostu PKB, poprawa koniunktury skutkowała 
zmniejszeniem liczby upadłości. W wybranych krajach świata (np. USA, Kanada, Japonia, 
Francja, Holandia, Dania, Szwecja, Finlandia) zmniejszenie się wartości PKB o 1% pro-
wadzi do wzrostu liczby upadłości od 3 do 10%10. W 2006 roku liczba upadłości w Polsce 
zmniejszyła się znacznie w porównaniu z rokiem 2002. W 2006 roku największa liczba 
upadłości miała miejsce w sektorze produkcyjnym. W sektorze tym zbankrutowało najwię-
cej firm zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych i napojów oraz obuwia i odzie-
ży.  Duża liczna upadłości występowała również wśród przedsiębiorstw zajmujących się 
sprzedażą hurtową, jak również usługami (rys. 1). 

produkcja 
30%

sprzeda  hurtowa
22%

us ugi
19%

pozosta e
3%

sprzeda  detaliczna
12%

budownictwo
14%

Rys. 1.  Bankructwa przedsiębiorstw w 2006 r. według branż

Źródło:  A. Walczak: Bankructwa firm w Polsce 2006,  http://www.egospodarka.pl/20001, Bankructwa-
firm-w-Polsce-2006,2,39,1.html, 2007.

W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych11 najważniejszą przyczyną upadłości 
było nadmierne zadłużenie. Utrata płynności finansowej uplasowała się na czwartej pozycji 
w hierarchii.  Charakterystyczne dla tej grupy przedsiębiorstw były dwie przyczyny, które 
nie miały tak istotnego znaczenia w przypadku upadłości przedsiębiorstw budowlanych 
i handlowych: nieodpowiednia struktura finansowania majątku firmy oraz nadmierna baza 
produkcyjna przedsiębiorstwa w stosunku do poziomu sprzedaży. W przypadku przedsię-
biorstw produkcyjnych większość przyczyn miała endogeniczny charakter (rys. 2).

Z badań dotyczących przedsiębiorstw budowlanych województwa lubelskiego wynika, 
iż niedobór kapitału i większe zadłużenie kapitału własnego to główne powody niekorzyst-
nej sytuacji finansowej tych podmiotów12. Na podstawie analizy wniosków o zgłoszenie 
upadłości przedsiębiorstw budowlanych wyróżniono następujące przyczyny bankructwa: 
wzrost VAT w budownictwie, kryzys gospodarczy w kraju i na rynku budowlanym, silna 

10 P. Brossard, P. Flanagan, U. Nöthel: Global macroeconomic and insolvency outlook 2006–2007. Euler 
Hermes 2006, s. 15.

11 Zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim.
12 M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz: Zmiany kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w woje-

wództwie lubelskim w latach 2000–2006. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 2 (12), WSZiA 
w Zamościu,  2008, s. 98–99.
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konkurencja, wysokie koszty pracy, brak dostępu do kredytów inwestycyjnych. W przypad-
ku przedsiębiorstw handlowych wśród głównych przyczyn wymieniono: kryzys polskiej 
gospodarki, spadek popytu, polityka kredytowa banków, agresywna konkurencja, rozwój 
sieci hipermarketów13.

Według respondentów najważniejszą przyczyną upadłości przedsiębiorstw budowla-
nych14 była utrata płynności finansowej. Warto podkreślić, iż większość wskazywanych 
przyczyn miała charakter engogeniczny, a więc kierownicy mieli na nie wpływ (rys. 3).

Związki między intensywnością występowania upadłości przedsiębiorstw a „wie-
kiem” i formą prawną przedsiębiorstw, wielkością firmy wyrażoną liczbą zatrudnionych 
oraz płcią przedsiębiorcy były przedmiotem badań prowadzonych przez M. Szczerbak15. 
W opracowaniu tym podjęto próbę zidentyfikowania przyczyn upadłości z branż najbar-
dziej narażonych na ryzyko za pomocą ogólnopolskiego badania ankietowego przepro-
wadzonego wśród syndyków i nadzorców sądowych oraz analizy dokumentacji sądowej 
przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości16. Z badań tych wynika, że tylko 8% re-

13 M. Szczerbak: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W: B. Prusak: op.cit., s. 50.
14 Zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim.
15 M. Szczerbak: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W: B. Prusak: op.cit., s. 37–74.
16 Ibidem, s. 37.
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Rys. 2.  Najważniejsze przyczyny upadłości przedsiębiorstw produkcyjnych

Źródło:  M. Czeszejko-Sochacki: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw z rejonu województwa warmiń-
sko-mazurskiego w latach 1999 –2004. W: B. Prusak: Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości 
przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007, s. 35.
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spondentów wskazało na wpływ „wieku” przedsiębiorstwa na intensywność upadłości. Od-
mienne wyniki badań w tym zakresie przedstawiła D. Hadasik17. Według E. Mączyńskiej 
ponad połowa nowo powstających przedsiębiorstw bankrutuje w ciągu 4 lat. Kolejne 30% 
upada w ciągu 10 lat. Pozostałe wprawdzie funkcjonują, ale często nie wykorzystują efek-
tywnie zasobów i nie osiągają satysfakcjonujących wyników18.

0 0,5 1 1,5 2 2,5

zbyt wysokie obci enia podatkowe

b dna strategia firmy

spadek rentowno ci dzia alno ci podstawowej

nadmierne zad u enie

trudno ci w ci ganiu nale no ci lub brak zap aty

wysokie koszty pracy

brak do wiadczenia, niskie kwalifikacje
mened erskie kadry kierowniczej

brak redukcji zatrudnienia w odpowiednim czasie

nieumiej tne zarz dzanie przedsi biorstwem

utrata p ynno ci finansowej

Rys. 3.  Najważniejsze przyczyny upadłości przedsiębiorstw budowlanych 

Źródło:  M. Czeszejko-Sochacki: op.cit., s. 33.

Z liczby prowadzonych przez syndyków spraw upadłościowych wynikało, że przewa-
żająca ich część dotyczyła spółek z o.o. Związane było to m.in. z możliwością korzystania 
przez właścicieli tych spółek z przywileju ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania 
spółki do wysokości wniesionego przez nich kapitału, co sprzyjało zwiększaniu kapitału 
poprzez finansowanie zewnętrzne, co w konsekwencji mogło prowadzić do niewypłacal-
ności. Według respondentów najważniejszą przyczyną upadłości była wielkość firmy (72% 
wskazań). Ten fakt decydował o wysokości narastających zobowiązań wobec pracowników 
oraz ZUS-u i budżetu państwa. W dalszej kolejności wskazywano lokalizację firmy. Czyn-
nik ten miał największe znaczenie dla przedsiębiorstw handlowych i usługowych19.

17 D. Hadasik: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe, Pra-
ce habilitacyjne nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 44–46.

18 Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Mączyńska. Materiały i Prace 
Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 13.

19 M. Szczerbak: op.cit., s. 39.
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Podsumowanie

Na podstawie analizy informacji zawartych w artykule można stwierdzić, że:
1) zarówno przyczyny upadłości przedsiębiorstw, jak i ich hierarchia zmieniają się 

w czasie;
2) większość przyczyn upadłości w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych 

i budowlanych miała charakter endogeniczny, a więc zarządzający mieli na nie 
wpływ;

3) z badań prowadzonych przez M. Szczerbak wynika, iż tylko 8% respondentów 
wskazało na wpływ „wieku” przedsiębiorstwa na intensywność upadłości. Mogło 
to wynikać z tego, iż nowo powstałe firmy w początkowej fazie funkcjonowania 
posiadały wystarczający kapitał niezbędny do przetrwania. Zjawisko to można wy-
jaśniać także ewolucją zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

REASONS OF INSOLVENCY OF ENTERPRISES IN POLAND

Summary

This article presents economic aspects of insolvency of enterprises in Poland. On the basis on 
literature the Author pointed out main classifications of reasons of enterprises insolvency, as well as 
chosen scientific research results in this field. The Author also focused on causes of production and 
real-estate market companies.
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WERYFIKACJA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA 
DLA WYBRANYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Wprowadzenie

System wczesnego ostrzegania (SWO) w przedsiębiorstwie to element zintegrowa-
nego systemu informacyjnego, którego zadaniem jest sygnalizowanie o zagrożeniu sytu-
acji finansowej, identyfikowanie sytuacji niepewnych i kryzysowych oraz prognozowanie 
upadłości. 

Zastosowanie SWO w przedsiębiorstwie ma wiele zalet, jak między innymi możliwość 
uzyskania przejrzystego i pozbawionego zbędnych informacji „obrazu” przedsiębiorstwa, 
łatwość praktycznego zastosowania, szybkość i płynność przepływu informacji, użytecz-
ność w podejmowaniu decyzji, możliwość wczesnej reakcji na zagrożenia finansowe i prze-
ciwdziałanie ich rozwojowi. Należy brać pod uwagę także trudności, które mogą pojawić 
się przy stosowaniu SWO, takie jak podatność na zmiany koniunktury (w tym na rynkach 
surowcowych), brak wiedzy decydentów na temat możliwości ich wdrożenia, czy przyzwy-
czajenia do stosowania tradycyjnych metod oceny zagrożeń finansowych.

W praktyce nie ma jednego standardowego SWO, dopasowanego do każdego przed-
siębiorstwa. Z uwagi na specyfikę działalności, odmienne warunki gospodarowania, przy-
jęty model zarządzania czy osiągane wyniki, SWO różnią się konstrukcją i stosowanymi 
metodami, a w ich obrębie modelami. Łączy je natomiast, wspólna idea – przewidzieć po-
gorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i uchronić je przed upadłością. 

Celem artykułu jest zweryfikowanie opracowanego systemu wczesnego ostrzegania 
dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie próby testowej.

SWO dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Podłożem konstrukcji SWO była ocena sytuacji finansowej 26 przedsiębiorstw1, któ-
rych działalność w latach 2001-2005 była związana z produkcją artykułów spożywczych 

1 Spośród badanych przedsiębiorstw 23 przedsiębiorstwa to spółki akcyjne notowane na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym jedno, wobec którego ogłoszono upadłość) oraz 3 przedsiębior-
stwa będące spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec których Sąd Rejonowy w Szczecinie 
ogłosił upadłość.
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i napojów – Dział 15 według Polskiej Klasyfikacji Działalności2. Ocena sytuacji finansowej 
została przeprowadzona na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych3 i obejmowa-
ła wstępną ocenę sytuacji finansowej oraz ocenę wskaźników finansowych. Do wstępnej 
oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw zastosowano relacje danych finansowych i wy-
niki, jak: przyrost majątku, przyrost przychodów ogółem, wskaźnik struktury aktywów, 
wskaźnik struktury pasywów, wartość kapitału obrotowego netto, złota zasada bilansowa, 
nadwyżka przychodów nad kosztami,  przepływy netto ogółem. W ocenie wskaźników fi-
nansowych przyjęto za wartości odniesienia przeciętne wartości wskaźników dla przedsię-
biorstw Działu 15 – produkcja artykułów spożywczych i napojów, obliczone na podstawie 
danych GUS, takie jak: płynność bieżąca, płynność szybka, rentowność sprzedaży net-
to, rentowność majątku (ROA), rentowność kapitału własnego (ROE), zadłużenie ogółem, 
cykl należności krótkoterminowych, cykl zobowiązań krótkoterminowych, cykl zapasów, 
wskaźnik poziomu kosztów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny sytuacji finansowej przyporządkowano ba-
danym przedsiębiorstwom odpowiednią liczbę punktów. Przyjęta wartość progowa (50 
punktów) posłużyła do zakwalifikowania przedsiębiorstw odrębnie w każdym analizowa-
nym roku do dwóch rozłącznych grup: przedsiębiorstw wypłacalnych (> 50 punktów) oraz 
przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych (≤ 50 punktów).  

Tabela 1

Matryca sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw w latach 2001–2005
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w – przedsiębiorstwa wypłacalne, n – przedsiębiorstwa niewypłacalne.

Źródło:  opracowanie własne.

2 W 2007 r. nastąpiła przebudowa Polskiej Klasyfikacji Działalności, w związku z czym produkcja 
artykułów spożywczych i napojów obejmuje dwa działy: Dział 10 – produkcja artykułów spożywczych 
i Dział 11 – produkcja napojów (www.stat.gov.pl/klasyfikacje/opisy_klasyfikacji/pkd.htm www.stat.gov.
pl/klasyfikacje/PKD/zasady_metodyczne.doc). 

3 Sprawozdania finansowe pochodziły ze stron internetowych www.parkiet.com/narzedzia/pigula.
jsp?id_instrumentu; www.parkiet.com/rap/raport.jsp?idrap oraz z Sądu Rejonowego w Szczecinie.
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Kwalifikacja przedsiębiorstw do dwóch wymienionych grup była niezbędna do budo-
wy matrycy sytuacji finansowej (zob. tab. 1).

Zbudowana matryca posłużyła do ustalenia poprawności klasyfikacji4 przedsiębiorstw 
przyjętych do budowy SWO według modeli w postaci liniowej funkcji dyskryminacyjnej. 
Rozpatrywane były modele wielowymiarowe5, w tym dwa modele E.I. Altmana (A-Z’; 
A-Z”)6, model G.L.V. Springate’a (S-Z)7, model H. Koha i L. Killougha (KK-Z)8, model 
E. Mączyńskiej (M-UAD)9, trzy modele J. Gajdki i D. Stosa (GS-Z1; GS-Z2; GS-Z3)10, 
osiem modeli D. Hadasik (H-M1; H-M2; H-M3; H-M4; H-M5; H-M6; H-M7; H-M8)11, dwa 
modele B. Prusaka (P-P1; P-P2)12, model A. Hołdy (H-Zh)13, model M. Hamrola, B. Czajki 
i M. Piechockiego (HCP-FD)14. 

Obliczona poprawność klasyfikacji przedsiębiorstw łącznie dla okresu 2001–2005 
według wymienionych modeli była zróżnicowana (por. rys. 1).

4 Ustalenie poprawności klasyfikacji polegało na procentowym określeniu liczby prawidłowych kla-
syfikacji w obrębie grupy (przedsiębiorstw wypłacalnych i osobno przedsiębiorstw niewypłacalnych) 
w stosunku do liczby obliczonych wartości modelu w obrębie grupy. Na przykład: liczba modeli wynosi 
10; w tym liczba modeli klasyfikujących przedsiębiorstwa do grupy wypłacalnych wynosi 6, a do grupy 
niewypłacalnych – 4. W grupie wypłacalnych według modelu zakwalifikowane były 3 przedsiębiorstwa, 
w niewypłacalnych – 4 przedsiębiorstwa. Poprawność klasyfikacji dla grupy wypłacalnych wyniosła więc 
50%, dla niewypłacalnych – 100%, a łączna poprawność klasyfikacji to 75%.

5 Rozpatrywane były również modele jednowymiarowe, jednak z uwagi na nie określone przez ich 
autorów  wartości graniczne i stopnie poprawności zostały pominięte w dalszych rozważaniach. Wyjątek 
stanowił model jednowymiarowy B. Prusaka. Obliczona poprawność klasyfikacji tego modelu łącznie 
w okresie 2001–2005 wyniosła 83,94%.

6 E.I. Altman, E. Hotchkiss: Trudności finansowe a upadłość firm. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 237 
i n.; E.I. Altman: Corporate Credit Scoring Models, www.stern.nyu.edu/~ealtman/zscorepresentation.
pdf.

7 W.K. Rogowski: Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej 
przedsiębiorstwa. „Bank i Kredyt” 1999, nr 6, s. 60 i n..

8 H. Koh, L. Killough: The Use of Multiple Discriminant Analysis in the Assessment of the Going-
Concern Status of as Audit Client. „Journal of Business Finance and Accounting” 1990, nr 17, s. 179–191. 
W: T. Stasiewski:  Z-score – indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. „Rachunkowość” 1996, 
nr 12, s. 630.

9 E. Mączyńska: Ocena kondycji przedsiębiorstwa. „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38, s. 42–45.
10 J. Gajdka, D. Stos: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsię-

biorstw. W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. AE 
w Krakowie, Kraków 1996, s. 56–65; D. Stos, J. Gajdka: Ocena kondycji finansowej polskich spółek pub-
licznych w okresie 1998–2001. W: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. 
Red. D. Zarzecki. US, Szczecin 2003, t. 1, s. 149–161.

11 D. Hadasik: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. AE w Poznaniu, Poznań 
1998, Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne, z. 153, s. 133–175.

12 B. Prusak: Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 
1998–2002. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka. Red. D. Ap-
penzeller. AE Poznań 2004, Zesz. Nauk. 49, s. 165 i n.

13 A. Hołda: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem 
funkcji dyskryminacyjnej ZH. „Rachunkowość” 2001, nr 5, s. 306–310; A. Hołda: Wstępna weryfikacja 
skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej. „Rachunkowość” 2001, nr 10, 
s. 625–628.

14 M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki: Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej.
„Przegląd Organizacji” 2004, nr 6, s. 35–39.
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Rys. 1.  Łączna poprawność klasyfikacji badanych przedsiębiorstw według analizowanych modeli 
w okresie 2001–2005

Źródło:  opracowanie własne.

Najwyższą łączną poprawność wykazały modele: G.L.V. Springate’a [S-Z] – 87,16%, 
B. Prusaka [P-P1] – 86,24%, M. Hamrola, B. Czajki, M. Piechockiego [HCP-FD] – 78,90%, 
B. Prusaka [P-P2] – 74,31% oraz H. Koha, L. Killougha [KK-Z] – 72,48%. Do SWO dla 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wybrano modele, których stopień poprawności 
kształtował się powyżej 80%, jak model G.L.V. Springate’a [S-Z] oraz model B. Prusaka 
[P-P1]. 

Budowę SWO przeprowadzono w dwóch fazach (por. rys. 2):
1 faza: Klasyfikacja przedsiębiorstw do grup wypłacalnych, niewypłacalnych 

i strefy nieokreślonej na podstawie wyselekcjonowanych wcześniej modeli 
P-P1 i S-Z (które przyjęto za trzon budowanego SWO). 

2 faza: Powtórna klasyfikacja przedsiębiorstw, które w pierwszej fazie zostały za-
kwalifikowane do strefy nieokreślonej, do grup wypłacalnych lub niewypła-
calnych na podstawie wskaźnika płynności bieżącej15 (przyjęto, że zgodnie 
z obliczoną wartością tego wskaźnika poniżej 1,20 następuje klasyfikacja 
przedsiębiorstw do grupy niewypłacalnych, a powyżej 1,20 do grupy wy-
płacalnych16). 

15 Zarówno wskaźnik płynności bieżącej, jak i wskaźnik zadłużenia ogółem są uważane za najlepsze 
predyktory upadłości spośród całej gamy wskaźników finansowych (zob. D. Wędzki: Logitowy model 
upadłości dla gospodarki polskiej – wnioski z badania. W: Zarządzanie finansami. Finansowanie przed-
siębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzecki. US, Szczecin 2004, t. 1, s. 482). Rozważano zastosowanie 
wskaźnika zadłużenia ogółem, jednak odrzucono ten wariant ze względu na jego niższą wartość progno-
styczną (łącznie w analizowanym okresie poprawność klasyfikacji badanych przedsiębiorstw przy zasto-
sowaniu wskaźnika płynności bieżącej wyniosła  78,90%, a wskaźnika zadłużenia ogółem – 77,06%).

16 Do SWO przyjęto wartość graniczną wskaźnika płynności bieżącej na poziomie 1,20.
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P-P1 = 6,5244812965393 [wynik z działalności operacyjnej / średnia wartość aktywów] + 
0,147970467805862 [koszty operacyjne / średnia wartość zobowiązań krótkoterminowych] + 
0,406149059534073 [(aktywa obrotowe – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowią-
zania krótkoterminowe] +2,17539358139038[wynik z działalności operacyjnej / przychody netto ze 
sprzedaży] – 1,568492770195.
Wartość graniczna modelu: –0,13 (przedsiębiorstwo wypłacalne, jeżeli P-P1 ≥ –0,13; przedsiębior-
stwo niewypłacalne, jeżeli P-P1 < –0,13).
S-Z = 1,03 [(aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa] + 3,07 [wynik finansowy 
przed opodatkowaniem i zapłatą odsetek / aktywa] + 0,66 [wynik brutto / zobowiązania krótkotermi-
nowe + 0,40 [przychody ze sprzedaży / aktywa].
Wartość graniczna modelu: 0,862 (przedsiębiorstwo wypłacalne, jeżeli S-Z ≥ 0,862; przedsiębior-
stwo niewypłacalne, jeżeli S=Z < 0,862).
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Rys. 2.  SWO dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Źródło:  opracowanie własne.

Poprawność SWO dla badanych przedsiębiorstw w analizowanych latach oraz łącznie 
w całym okresie przedstawiono w tabeli 2.

Łączna poprawność SWO dla badanych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 
w okresie 2001–2005 wyniosła 89,91%. Tym samym można stwierdzić, że przedstawiony 
system stanowi dobre narzędzie do przewidywania zdolności do kontynuowania działalno-
ści przedsiębiorstw należących do przemysłu spożywczego.
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Tabela 2

Poprawność SWO dla badanych przedsiębiorstw w latach 2001–2005 (%)

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 Łącznie okres
2001–2005

Poprawność SWO do grupy przed-
siębiorstw wypłacalnych 90,00 88,89 100,00 100,00 92,31 95,16

Poprawność SWO do grupy przed-
siębiorstw niewypłacalnych 77,78 83,33 80,00 87,50 87,50 82,98

Łączna poprawność SWO 84,21 85,71 92,00 95,65 90,48 89,91

Źródło:  opracowanie własne.

Weryfikacja SWO

Weryfikacji SWO dokonano na podstawie spółek akcyjnych notowanych na GPW 
w Warszawie, które spełniały następujące kryteria: działalność spółek była związana z pro-
dukcją artykułów spożywczych i napojów, spółki te nie należały do grupy analitycznej, 
dostępne były sprawozdania finansowe spółek za 2006 i 2007 rok. 

Wymienione kryteria spełniły następujące spółki: Astarta, Bakalland, Herman, Ma-
karonpl i Mispol. Spółki te poddano analizie zgodnie z pierwszą fazą budowy SWO (por. 
rys. 2). Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Obliczenia wartości modeli przyjętych w 1 fazie SWO

Wyszczególnienie

Model B. Prusaka 
[P-P1]

Model G.L.V. Springate’a 
[S-Z] Łączna klasyfikacja 

wg 1 fazy SWO  
wartość klasyfikacja wartość klasyfikacja

ASTARTA 1,01 wypłacalne 1,27 wypłacalne wypłacalne 
BAKALLAND 1,05 wypłacalne 1,92 wypłacalne wypłacalne
HERMAN 0,80 wypłacalne 1,17 wypłacalne wypłacalne
MAKARONPL –0,11 wypłacalne 0,87 wypłacalne wypłacalne
MISPOL –0,08 wypłacalne 0,59 niewypłacalne nieokreślone

Źródło:  opracowanie własne.

Zawarte w tabeli 3 obliczenia wskazują, że zgodnie z 1 fazą SWO 4 spółki zostały 
określone jako „wypłacalne”, a 1 spółka – Mispol, jako „nieokreślona” (model P-P1 kla-
syfikował do grupy wypłacalnych, a model S-Z do grupy niewypłacalnych). Powtórnej 
klasyfikacji, zgodnie z 2 fazą SWO, poddana została tylko spółka Mispol. Zastosowanie 
wskaźnika płynności bieżącej pozwoliło jednoznacznie określić status badanej spółki. We-
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dług przeprowadzonych obliczeń wskaźnik ten wyniósł 0,80. Tym samym wartość tego 
wskaźnika – poniżej 1,20 – klasyfikuje spółkę Mispol do grupy niewypłacalnych. Określo-
na przez SWO klasyfikacja spółki może wskazywać, że jej kondycja finansowa nie jest do-
bra i w przyszłości mogą pojawić się problemy finansowe, z niewypłacalnością włącznie. 

Podsumowanie

Zaproponowany SWO może być stosowany w każdym przedsiębiorstwie należącym 
do sektora spożywczego (zgodnie z obecną PKD w przedsiębiorstwach Działu 10 - produk-
cja artykułów spożywczych i Działu 11 – produkcja  napojów). Cechuje go duża skutecz-
ność, potwierdzona wysokim stopniem poprawności – dla całego analizowanego okresu 
2001–2005 wyniosła 89,91% oraz łatwość obliczeń, niewielka pracochłonność i dostępność 
danych finansowych. Z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnego wpływu czynni-
ków zewnętrznych, niezależnych od przedsiębiorstwa SWO nie powinien stanowić jedyne-
go źródła informacji o aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej. 

VERIFICATION OF EARLY WARNING SYSTEM 
IN SELECTED PUBLIC LIMITED COMPANY

Summary

An early warning system described in this article consist of two models, multiple discriminant 
analysis and current ratio. This system enable to differentiate enterprises solvent from insolvent. The 
early warning system was characterized high effectiveness which was confirm by high correctness 
ratio (89,91%) in all analyzed period 2001–2005.

High correctness ratio of early warning system has influences to reliability for signal of finan-
cial threats in near future. Therefore described in dissertation early warning system can be put into 
practice. 



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 39NR 549                                                                                              2009
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

EWA DZIAWGO
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

OPCJE ELASTYCZNE I ICH WŁASNOŚCI – ANALIZA EMPIRYCZNA

Wprowadzenie

Rosnąca zmienność warunków rynkowych przyczynia się do wzrostu ryzyka związa-
nego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost 
zapotrzebowania na nowe instrumenty i metody zarządzania ryzykiem, które przyczyniły-
by się do poprawy wyników finansowych firmy1. Szczególnym instrumentem zarządzania 
ryzykiem jest opcja, która charakteryzuje się niesymetrycznością praw i obowiązków nało-
żonych na strony transakcji. Możliwość konstrukcji strategii opcyjnych o różnych profilach 
dochodu końcowego zwiększa atrakcyjność opcji2. 

Opcje elastyczne należą do klasy opcji egzotycznych3 uwarunkowanych czasem. Ich  
nabywca może w przyszłości decydować o pewnych cechach opcji. Wyróżnia się trzy głów-
ne typy opcji elastycznych: bermudzkie, o opóźnionym starcie i wyboru4.

W przypadku opcji bermudzkiej, w okresie jej ważności wyznaczonych jest kilka ter-
minów, w których nabywca tej opcji może ją zrealizować. Wśród opcji elastycznych opcje 
wyboru oraz o opóźnionym starcie są wyjątkowo atrakcyjnymi instrumentami zarządzania 
ryzykiem. Opcja o opóźnionym starcie charakteryzuje się tym, że po upływie określone-
go czasu wyznaczana jest cena wykonania tej opcji. Z kolei, nabywca opcji wyboru może 
w przyszłości zdecydować, czy posiadana opcja będzie opcją kupna czy opcją sprzedaży.

1 Por. W. Tarczyński, M. Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 35–39.

2 Por. J.C. Hull: Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall, 1997, s. 251–269; E. Dziawgo: 
Modele kontraktów opcyjnych. Wydawnictwo Uniwersyteu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, 
s. 133–175.

3 Por. K. Jajuga, W. Gudaszewski, W. Mróz: Opcje egzotyczne – wprowadzenie. „Rynek Terminowy” 
2004, nr 1.

4 Por. A. Napiórkowski: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. NBP 
Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002, s. 33–41; G. Gastineau: Exotic (nonstandard) options on 
fixed-income instruments. W: F.J. Fabozzi: The handbook of fixed income options: strategies, pricing and 
applications. Irwin Professional Publishing, Chicago 1999; E. Dziawgo: Zastosowanie opcji elastycznych 
w zarządzaniu firmą. W: P. Dittmann, J. Szanduła: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Akademia Eko-
nomiczna we Wrocławiu. Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008, s. 291–299.
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Opcja o opóźnionym starcie

W okresie ważności opcji o opóźnionym starcie występują dwa momenty, w których 
określane są parametry danej opcji: czas t0 – początek życia opcji oraz czas t1 – moment 
startu opcji. W momencie t0, zostaje zawarta umowa oraz zapłacona premia. Określone są 
wszystkie parametry opcji z wyjątkiem ceny wykonania. Ustalony jest więc: typ opcji (kup-
na, sprzedaży), rodzaj instrumentu bazowego, wielkość kontraktu, czas wygaśnięcia oraz 
czas startu opcji (czas t1), w którym wyznaczona zostanie cena wykonania opcji. Najczęś-
ciej za cenę wykonania przyjmuje się istniejącą w czasie t1 cenę instrumentu bazowego. Po 
przekroczeniu momentu startu, opcja o opóźnionym starcie staje się zwykłą opcją.

Funkcja wypłaty opcji o opóźnionym starcie jest postaci:

 ]0);()(max[ 1tSTSW −ϕϕ  (1)

gdzie: T – czas wygaśnięcia opcji, S(t) – cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia 
opcji, S(t1) – cena instrumentu bazowego w momencie startu, w przypadku opcji kupna 
ϕ = 1, dla opcji sprzedaży ϕ = –1.

Cena o opóźnionym starcie wynosi:
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gdzie: q – stopa dywidendy, t0 – początek życia opcji, ,],,0[, 1010 TttTtt  S(t0) – 
cena instrumentu bazowego w czasie t0, N(d) – wartość dystrybuanty rozkładu normalnego 
zmiennej d, r – stopa procentowa wolna od ryzyka, σ – odchylenie standardowe stóp zwro-
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oznaczenia są takie same jak we wzorze (1). 

Z analizy wzoru (2) wynika, że cena opcji o opóźnionym starcie jest równa cenie 
analogicznej opcji zwykłej po-cenie z czasem pozostałym do wygaśnięcia T – t1, przy czym 
oczekiwaną wartość wypłaty dyskontuje się przez okres t1 – t0.

Przykład 1
Rozważania dotyczą kształtowania się ceny walutowych opcji o opóźnionym starcie, 

wystawionych na EUR/PLN. Wykres na rysunku 1 ilustruje kształtowanie się ceny walu-
towej opcji o opóźnionym starcie przed i po przekroczeniu terminu startu. Symulacja wy-
ceny przeprowadzona jest dla okresu dla okresu  1.12.2004–25.03.2005 roku. Termin startu 
rozpatrywanej opcji: 2.02.2005 roku.  Z kolei na rysunku 2  przedstawiono kształtowanie 
się cen zwykłej walutowej opcji kupna oraz walutowej opcji kupna o opóźnionym starcie 
z terminem startu: 2 miesiące. Termin wygaśnięcia rozpatrywanych opcji wynosi 6 miesię-
cy. Symulacja przeprowadzona jest dla okresu 1.12.2004–28.01.2005 roku.
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Rys. 1.  Kształtowanie się ceny walutowej opcji o opóźnionym starcie przed i po przekroczeniu mo-
mentu startu 

Źródło:  opracowanie własne.

0,088

0,089

0,09

0,091

0,092

0,093

0,094

0,095

01.12
07.12

13.12
17.12

23.12
29.12

04.01
10.01

14.01
20.01

26.01

data

ce
na

 op
cji

 [z
ł]

c.op.2.
c.op.z.

Rys. 2.  Kształtowanie się cen zwykłej opcji kupna (ozn. op.z.) oraz opcji kupna o opóźnionym star-
cie (ozn. op.2)  

Źródło:  opracowanie własne.

Z analizy kształtowania się cen rozpatrywanych opcji wynikają następujące własno-
ści:

− do momentu startu, cena opcji o opóźnionym starcie ulega niewielkim wahaniom,
− po przekroczeniu momentu startu, cena opcji ulega znacznym fluktuacjom, 
− opcje o opóźnionym starcie są tańsze od opcji zwykłych charakteryzujących się 

tymi samymi parametrami,
− opcja, która charakteryzuje się późniejszym terminem startu jest tańsza od opcji 

z wcześniejszym terminem startu (rys. 3).
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Rys. 3.  Wpływ czasu startu na cenę opcji o opóźnionym starcie

Źródło:  opracowanie własne.

W sytuacji kiedy zbliża się termin startu, występuje wzrost ceny opcji o opóźnionym 
starcie. Zwiększa się również wrażliwość ceny tej opcji na wahania zmienności ceny in-
strumentu bazowego. Ponieważ do momentu startu, cena opcji nie zależy od bieżącej ceny 
instrumentu bazowego, opcja o opóźnionym starcie może być w tym okresie stosowana 
w transakcjach spekulacyjnych na rynku zmienności cen instrumentu bazowego. 

W momencie zawarcia umowy nie jest znana cena wykonania opcji o opóźnionym 
starcie. W związku z tym, korzystniejsze jest stosowanie w transakcjach zabezpieczających 
i spekulacyjnych opcji o opóźnionym starcie z krótszym terminem startu, gdyż krótszy 
przedział czasowy zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania trafniejszej prognozy ceny 
wykonania, co przyczyni się do osiągnięcia z danych transakcji lepszych wyników finan-
sowych.

Opcja wyboru

Rozróżnia się dwa rodzaje opcji wyboru: proste i złożone. 
Nabywca prostej opcji wyboru w przyszłej chwili t1 decyduje, czy zakupiony  kontrakt 

jest:
– opcją kupna z ceną wykonania K i terminem wygaśnięcia T, czy
– opcją sprzedaży z ceną wykonania K i terminem wygaśnięcia T.
W chwili t1 wartość prostej opcji wyboru określona jest wzorem:

 
];max[

111 tt
W
t PCC   (3)

gdzie: Ct1 – wartość opcji kupna z ceną wykonania K i terminem wygaśnięcia T – t1, Pt1 

– cena opcji sprzedaży z ceną wykonania K i terminem wygaśnięcia T – t1.

W chwili t1 prosta opcja wyboru ma dodatnią wartość, gdyż zawsze jedna z opcji (kup-
na lub sprzedaży) jest w-cenie. Funkcja wypłaty prostej opcji wyboru (w sytuacji kiedy Ct1 
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≥ Pt1) jest postaci: W = max[S(T) – K;0]. Jeśli Ct1 < Pt1, to funkcja wypłaty prostej opcji jest 
postaci:  W = max[K– S(T);0]. Korzystając z parytetu kupna-sprzedaży, cenę opcji sprze-
daży w chwili t1 można przedstawić wzorem: Pt1 = Ct1 – S(t1) + Ke–γ(T–t1). Podstawiając dane 
równanie do wzoru (3) otrzymuje się cenę prostej opcji wyboru:
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Z analizy wzoru (4) wynika, że prosta opcja wyboru jest portfelem zbudowanym 
z długiej opcji kupna i długiej opcji sprzedaży. Opcje różnią się terminem wygaśnięcia oraz 
ceną wykonania.

Złożona opcja wyboru jest umową, charakteryzującą się tym,  że w przyszłej chwili t1,  
nabywca tej opcji decyduje, czy zakupiony kontrakt jest:

− opcją kupna z ceną wykonania Kc  i terminem wygaśnięcia Tc, czy
− opcją sprzedaży z ceną wykonania Kp i terminem wygaśnięcia Tp, przy czym opcje 

te różnią się cenami wykonania (Kc ≠ Kp) lub terminami wygaśnięcia (Tc ≠ Tp) lub 
zarówno cenami wykonania i terminami wygaśnięcia (Kc ≠ Kp i (Tc ≠ Tp).

W chwili t1  wartość opcji wyboru wynosi:

 11 ,,,,,max
11111
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gdzie:
 11 ,),(

1
tTKtSC cct −  – wartość opcji kupna z ceną Kc, terminem wygaśnięcia Tc 

– t1, 11 ,),(
1

tTKtSP ppt −  – wartość opcji sprzedaży z ceną wykonania Kp, terminem 

wygaśnięcia Tp – t1,  cena instrumentu bazowego w chwili t1, t1 < Tc, Tp ≤ T, T – czas wygaś-
nięcia złożonej opcji wyboru.

Cenę złożonych opcji wyboru można wyznaczyć  jedynie metodą numeryczną. Jed-
nym z modeli wyceny złożonych opcji wyboru jest model Rubinsteina5
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gdzie: S – bieżąca cena instrumentu bazowego, 11

1

tyvt
t SeS σ− , v = r – q – 0,5 σ2, 

N(a, b, c) – wartość dystrybuanty rozkładu normalnego dwóch zmiennych standaryzowanych, 

5 Inną stosowaną metodą wyceny opcji złożonych jest metoda opracowana przez I. Nelkena w 1993 r.
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czenia są takie same jak we wzorach (2) i (5).

Przykład 2
Analiza dotyczy wpływu: terminu wyboru, różnicy między cenami wykonania oraz 

różnicy między terminami wygaśnięcia  opcji kupna i opcji sprzedaży na cenę złożonej 
opcji wyboru.

Symulacja wyceny przeprowadzona jest dla walutowych opcji wyboru wystawionych 
na EUR/PLN. Na wykresie 5 przedstawiono wpływ terminu wyboru na cenę opcji wyboru, 
której cena wykonania opcji kupna wynosi 3,8 zł, cena wykonania opcji sprzedaży równa 
jest 4,2 zł. Terminy wygaśnięcia opcji kupna i opcji sprzedaży są równe i wynoszą 9 mie-
sięcy. 
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Rys. 4.  Wpływ czasu wyboru na cenę opcji wyboru

Źródło:  opracowanie własne.

Nabywca opcji wyboru z dłuższym terminem wyboru ma więcej czasu na podjęcie 
decyzji, dlatego opcje wyboru charakteryzujące się dłuższym terminem wyboru są droż-
sze.

Wykres 5 jest ilustracją wpływu różnic między cenami wykonania na cenę opcji wy-
boru. W przeprowadzonej symulacji wyceny opcji, bieżąca cena instrumentu bazowego 
wynosi 4,0 zł. Dla wszystkich rozpatrywanych opcji terminy wygaśnięcia opcji kupna i op-
cji sprzedaży są równe i wynoszą 9 miesięcy, a termin wyboru opcji wynosi 3 miesiące. 

Wzrost  różnic miedzy cenami wykonania opcji kupna i opcji sprzedaży wpływa na 
wzrost ceny rozpatrywanych złożonych opcji wyboru.
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Rys. 5.  Wpływ różnic między cenami wykonania opcji kupna i opcji sprzedaży na cenę opcji wybo-
ru

Źródło:  opracowanie własne.

W analizowanym przykładzie:
a) najdroższa jest złożona opcja wyboru, której cena wykonania opcji kupna wynosi 

3,8 zł oraz wykonania opcji sprzedaży wynosi 4,2 zł (ozn. op. (4,2/3,8)). Różnica 
między ceną wykonania opcji kupna i opcji sprzedaży w tym przypadku wynosi 
0,40 zł i dla analizowanych opcji jest największa;  

b) najtańsza jest opcja wyboru, której cena wykonania opcji kupna jest równa cenie 
wykonania opcji sprzedaży (jest to prosta opcja wyboru).

Złożone opcje wyboru są droższe od prostych opcji wyboru.
Na rysunku 6 przedstawiono wpływ różnic między terminami wygaśnięcia opcji kup-

na i opcji sprzedaży na kształtowanie się cen złożonych opcji wyboru. W przeprowadzonej 
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Rys. 6.  Wpływ różnic między terminami wygaśnięcia opcji kupna i opcji sprzedaży na kształtowa-
nie się ceny złożonej opcji wyboru

Źródło:  opracowanie własne.
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symulacji wyceny opcji termin wyboru rozpatrywanych opcji wynosi 4 miesiące. Ceny 
wykonania opcji kupna i opcji sprzedaży są równe i wynoszą 4,08 zł.

Wzrost  różnic miedzy terminami wygaśnięcia opcji kupna i opcji sprzedaży wpływa 
na wzrost ceny rozpatrywanych złożonych opcji wyboru. 

W analizowanym przykładzie: 
a) najdroższa jest złożona opcja wyboru, której termin wygaśnięcia opcji kupna wy-

nosi 9 miesięcy, natomiast termin wygaśnięcia opcji sprzedaży jest równy 6 miesię-
cy (ozn. (op.(9;6));

b) najtańsza jest złożona opcja wyboru z terminem wykonania opcji kupna wynoszą-
cym 9 miesięcy i z terminem wykonania opcji sprzedaży równym 8 miesięcy (ozn. 
op.(9;8)). 

Jeżeli w przyszłości oczekuje się znacznych zmian cen instrumentu bazowego, ale 
występują wątpliwości związane z określeniem kierunku tych zmian, to nabycie opcji wy-
boru z odpowiednim terminem wyboru oraz różnicą między cenami wykonania i termi-
nami wygaśnięcia opcji kupna i sprzedaży umożliwia otrzymanie określonego dochodu 
z posiadanej opcji.

Podsumowanie

Nabywca opcji elastycznych może w przyszłości decydować o pewnych cechach po-
siadanej opcji, a więc skuteczniej zarządzać ryzykiem zmiany cen instrumentu bazowe-
go. Własności opcji elastycznych pozwalają na precyzyjną ochronę przed niekorzystnymi 
wahaniami cen instrumentu bazowego. Jednakże, w celu podjęcia profesjonalnych decyzji 
związanych z wykorzystaniem opcji elastycznych w transakcjach finansowych, niezbędne 
jest przeprowadzenie dokładnej analizy istniejących warunków rynkowych, która pozwoli 
na opracowanie trafniejszej prognozy zmiany ceny instrumentu bazowego.

PROPERTIES OF TIME-DEPENDENT OPTIONS – EMPIRICAL ANALYSIS

Summary

The article presents the issues connected with the time-dependent options: characteristics of 
the instrument, pay-off, the influence of the selected factors on the options price. The empirical illu-
stration included in the article is concerned with the time-dependent on currency and carried out on 
the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN. 
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Wprowadzenie

Sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwem tworzy możliwości realizacji tzw. pry-
watnych korzyści. Mogą one przyjmować postać pieniężną lub niepieniężną. W pierwszym 
przypadku podstawowymi narzędziami ekspropriacji akcjonariuszy mniejszościowych są: 
manipulowanie cenami transferowymi, wykorzystanie poufnych informacji o opłacalnych 
projektach inwestycyjnych oraz wypłacanie niezasadnie wysokich wynagrodzeń. Niepie-
niężne korzyści kontroli obejmują natomiast: wysoką pozycję społeczną, koneksje politycz-
ne, satysfakcję z faktu znajdowania się u sterów oraz możliwość realizacji przedsięwzięć 
przynoszących rozgłos. 

Zagadnienie pomiaru skali prywatnych korzyści w gospodarce oraz identyfikacji 
czynników kształtujących ich wysokość od dawna absorbuje uwagę badaczy. Są ku temu 
dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, od rozmiarów prywatnych korzyści zależą w znacz-
nej mierze trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa przy próbie pozyskania zewnętrz-
nych źródeł finansowania. W skali makroekonomicznej zatem brak odpowiednich regulacji 
prawnych i rozwiązań instytucjonalnych ograniczających prywatne korzyści może skutko-
wać spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Po drugie, prywatne korzyści współdecydują 
o perspektywach rozwoju rynku kapitałowego. Przy dużej ich wysokości relatywnie nie-
wielka liczba spółek skieruje bowiem swoje akcje do publicznego obrotu. 

Prowadzenie analiz dotyczących prywatnych korzyści jest zadaniem skomplikowa-
nym.  Z jednej strony skuteczne przejęcie zasobów przedsiębiorstwa kosztem akcjonariuszy 
mniejszościowych jest możliwe z natury rzeczy tylko wtedy, gdy istnienie tego procederu 
jest bardzo trudne do wykrycia. Z drugiej zaś oddziaływanie prywatnych korzyści na ceny 
akcji nie jest łatwe do oddzielenia od wpływu innych czynników.  Stąd  istniejące sposoby 
pomiaru prywatnych korzyści nie tylko mają charakter pośredni, ale też nie dają w pełni 
klarownych rezultatów. Mimo tych ograniczeń, biorąc pod uwagę ekonomiczne znaczenie 
poruszanej tematyki, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie jednego z tego rodzaju niedo-
skonałych narzędzi w prezentowanym artykule. Bezpośrednią inspiracją do jego napisania 
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były jednak daleko idące różnice w raportowanych w literaturze przedmiotu szacunkach 
wartości sprawowania kontroli w Polsce. Uzasadniało to podjęcie próby weryfikacji wcześ-
niejszych ustaleń przy użyciu bardziej aktualnego i obszerniejszego zestawu danych. 

Dorobek literatury przedmiotu

Literatura przedmiotu wypracowała dwie metody wnioskowania o skali prywatnych 
korzyści kontroli. Pierwsza z nich bazuje na cenach akcji obserwowanych w transakcjach 
pakietowych, druga wykorzystuje ceny akcji o niejednakowych uprawnieniach w zakresie 
liczby głosów. Ze względu na ograniczone rozmiary tego referatu z obu nurtów badawczych 
przedstawimy tylko wyniki najważniejszych, najczęściej cytowanych opracowań oraz tych, 
których ustalenia okazały się pomocne w interpretacji otrzymanych przez nas rezultatów. 

Pionierami pomiaru prywatnych korzyści przy użyciu różnicy cen w transakcjach 
blokowych i cen obserwowanych ex post na rynku giełdowym są M.J. Barclay i C.G. Hol-
derness1. W przeanalizowanej przez nich próbie 63 transakcji pakietowych dokonanych 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1978–1982 akcje należące do bloków sprzedawane były 
z premią wynoszącą średnio 20,4%. Wspomniana premia stanowiła przeciętnie 4% warto-
ści rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstw z próby oraz rosła w miarę zwiększania się 
rozmiaru bloku i poprawy kondycji spółki będącej przedmiotem transakcji. Najobszerniej-
sze, jak do tej pory, badanie wartości kontroli omawianą metodą przeprowadzili A. Dyck 
i L. Zingales2. Zebrali oni bowiem informacje aż o 412 transakcjach, które miały miejsce 
w 39 krajach w latach 1990–2000. Średnio premia w transakcjach blokowych stanowiła 
14% kapitału własnego spółek. Zakres wahań premii był jednak duży. W 10 krajach prze-
kraczały one 25% wartości kapitałów własnych, w 14 były niższe od 3%. W krajach rozwi-
jających się przeciętna premia kształtowała się na poziomie 18%, rozwiniętych zaś 3,8%. 
Analiza regresji pozwoliła dodatkowo ustalić, że ograniczająco na skalę prywatnych ko-
rzyści oddziałują: lepsze standardy rachunkowe, silniejsza prawna ochrona akcjonariuszy 
mniejszościowych, presja opinii publicznej oraz sprawnie działający system podatkowy. 
Wśród krajów, z których pochodziły dane wykorzystane przez A. Dycka i L. Zingalesa, była 
też Polska. Na podstawie zaledwie 5 obserwacji wspomniani autorzy podają, że średnia 
wysokość premii w transakcjach blokowych w naszym kraju kształtuje się na poziomie 11% 
wartości  kapitałów własnych. Zasadniczo odmienne szacunki możemy odnaleźć w arty-
kule G. Trojanowskiego, który dysponował danymi o 53 transakcjach blokowych dokona-
nych w Polsce od lipca 1996 do lutego 2000 roku3. Wyliczona przez niego średnia premia 

1 Zob. M.J. Barclay, C.G. Holderness: Private benefits from control of public corporation. „Journal of 
Financial Economics” 1989, Vol. 25, s. 371–395.

2 Zob. A. Dyck, L. Zingales: Private benefits of control: an international comparison. „The Journal of 
Finance” 2004, Vol. 59, s. 537–600; E. Benos, M.S. Weisbach: Private benefits and cross-listings in the 
United States. „Emerging Markets Review” 2004, Vol. 5, s. 217–240.

3 Zob. G. Trojanowski: Equity block transfers in transition economies: Evidence from Poland. „Econo-
mic Systems” 2008, Vol. 32, s. 217–238. 
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wyniosła zaledwie 0,98% kapitałów własnych podmiotów z próby, ale była statystycznie 
istotnie różna od zera. Warto zaznaczyć, że w jednej trzeciej z rozważanych przypad-
ków ceny w transakcjach blokowych były niższe niż obserwowane następnie na giełdzie. 
G. Trojanowski te nieco zaskakujące wyniki, sytuujące nasz kraj w gronie państw najlepiej 
chroniących akcjonariuszy mniejszościowych, tłumaczy ograniczoną płynnością dużych 
pakietów akcji. Znaczenie czynnika płynnościowego potwierdzają też rezultaty dwóch ba-
dań przeprowadzonych na podstawie danych pochodzących z Chin. I tak Z. Huang i X. Xu 
ustalili, że bloki tzw. akcji zastrzeżonych (tj. niedopuszczonych do swobodnego obrotu gieł-
dowego) sprzedawane były przeciętnie z 70% dyskontem w stosunku do akcji zwykłych4. 
Występowanie wspomnianego dyskonta nie oznaczało jednak braku prywatnych korzyści 
w Chinach, a jedynie większe znaczenie dla inwestorów ryzyka płynności. Porównanie cen 
akcji w transakcjach blokowych prowadzących do zmiany podmiotu sprawującego kontrolę 
nad przedsiębiorstwem i transakcjach bez tego rodzaju skutków, dokonane przez H. Weifen-
ga, H. Zhaoguo i Z. Shashę, pokazało bowiem, że w Chinach wartość kontroli równa się 
średnio 18,5% kapitałów własnych danego podmiotu5. Ciekawą modyfikacją standardowo 
stosowanej metodologii posłużył się V. Atanasov6. Proces masowej prywatyzacji rozpoczę-
ty w II połowie lat 90. XX wieku w Bułgarii stworzył temu autorowi szansę zestawienia cen 
płaconych w tym samym czasie za duże i małe pakiety akcji danej spółki. Rozmiary osza-
cowanych w ten sposób prywatnych korzyści kontroli były ogromne i sięgały 85% wartości 
kapitałów własnych.   

Odpowiednikiem rozbudowanego, przekrojowego w sensie geograficznym opraco-
wania A. Dycka i L. Zingalesa w nurcie badań wykorzystujących fakt emitowania przez 
spółki akcji o różnych uprawnieniach w zakresie liczby głosów jest artykuł T. Nenovej7. 
Autorka ta na podstawie danych o 661 podmiotach z 18 krajów oszacowała wartość głosów 
budujących pakiet kontrolny akcji. Podobnie jak poprzednio, otrzymane miary prywatnych 
korzyści kontroli wykazywały duże zróżnicowanie. Najniższe wartości w okolicach zera 
otrzymano dla krajów skandynawskich i anglosaskich, najwyższe, rzędu kilkudziesięciu 
procent wartości kapitałów własnych dla krajów rozwijających się (np. Korea 48%, Mek-
syk 36%, Brazylia 23%). Konieczność zachowania ostrożności w interpretacji rezultatów 
analiz empirycznych o charakterze przekrojowym sugerują wyniki kilku kolejnych ba-
dań. Pokazują one bowiem, że oszacowania wartości sprawowania kontroli na podstawie 
rynkowej ceny głosu są niestabilne w czasie i wrażliwe na czynniki makroekonomiczne 
oraz specyficzne uwarunkowania instytucjonalne. Przykładowo L. Caprio i E. Croci na 

4 Zob. Z. Huang, X. Xu: Marketability, control, and the pricing of block shares. „Journal of Banking 
and Finance” 2009, Vol. 33, s. 88–97. 

5 Zob. H. Weifeng, H. Zhaoguo, Z. Shasha: Ownership structure and the private benefits of control: an 
analysis of Chinese firms. „Corporate Governance” 2008, Vol. 8, s. 286–298. 

6 Zob. V. Atanasov: How much value can blockholders tunnel? Evidence from the Bulgarian mass pri-
vatization auctions. „Journal of Financial Economics” 2005, Vol. 76, s. 191–234.

7 Zob. T. Nenova: The value of corporate voting rights and control. A cross-country analysis. „Journal 
of Financial Economics” 2003, Vol. 68, s. 325–351. 
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bazie zestawu danych obejmujących lata 1974–2003 dowodzą, że premia, z jaką nabywane 
były we Włoszech akcje uprzywilejowane co do liczby głosów, wahała się w zależności od 
rozpatrywanego podokresu od 20 do 100%8. Niekorzystne warunki makroekonomiczne, 
sprzyjające przesunięciu kontroli nad przedsiębiorstwami w kierunku wierzycieli, spowo-
dowały, jak demonstrują J.M. Pinegar i R. Ravichandran, że kwity depozytowe opiewające 
na akcje uprzywilejowane co do głosu meksykańskich przedsiębiorstw sprzedawane były ze 
średnim dyskontem 5,8%9. W Danii, w świetle wyników uzyskanych przez R. Neumanna, 
wobec braku groźby wrogiego przejęcia, ryzyko płynności redukowało dla wielu przedsię-
biorstw w długim okresie wartość akcji uprzywilejowanych w zakresie głosu do poziomu 
niższego niż cena akcji zwykłych10. Ograniczenia w nabywaniu akcji przez inwestorów 
zagranicznych i idąca w ślad za tym segmentacja rynku przyczyniła się z kolei w Nor-
wegii, jak wynika z pracy B.A. Ødegaarda, do ukształtowania się interesującej anomalii 
rynkowej11. Polegała ona na tym, że w latach 1988–1994 akcje pozbawione praw głosu, ale 
dostępne dla inwestorów zagranicznych były wyżej wyceniane niż akcje z prawem głosu 
zarezerwowane dla nabywców krajowych. 

Narzędzia badawcze i źródła danych

W części empirycznej wykorzystamy rozwiązania wypracowane przez nurt literatury 
przedmiotu zapoczątkowany przez M.J. Barclaya i C.G. Holdernessa. W tym ujęciu podsta-
wą wnioskowania jest obliczenie premii w transakcjach blokowych (PB) i jej standaryzowa-
nej wersji  (SPB). Sposób kalkulacji PB i SPB ukazują wzory (1) i (2):

 r

rb

C
CC

PB
−

  (1),
  

 SPB = PB × ub  (2),

gdzie Cb oznacza cenę akcji w transakcji blokowej, Cr – cenę rynkową akcji zanotowaną 
w dniu po ujawnieniu informacji o sprzedaży pakietu akcji, ub– procent akcji zmieniają-
cych właściciela w transakcji blokowej. Cr odzwierciedla skutki transakcji odczuwane przez 
wszystkich akcjonariuszy. Różnica między Cb i Cr  powinna zaś teoretycznie oddawać skalę 
korzyści, na które mogą liczyć tylko nabywcy pakietu akcji. Zabieg standaryzacji PB po-
zwala z kolei wyrazić prywatne korzyści w procencie bieżącej rynkowej wartości kapi-

8 Zob. L. Caprio, E. Croci: The Determinants of the voting premium in Italy: The evidence from 1974 to 
2003. „Journal of Banking and Finance” 2008, Vol. 32, s. 2433–3443.

9 Zob. J.M. Pinegar, R. Ravichandran:  U.S. Investors’ perceptions of corporate control in Mexico: 
Evidence from sibling ADRs. „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2003, Vol. 38, s. 213–230.

10 Zob. R. Neumann: Price differentials between dual-class stocks: voting premium or liquidity disco-
unt. „European Financial Management” 2003, Vol. 9, s. 315–332. 

11 Zob. B.A. Ødegaard: Price differences between equity classes. Corporate control, foreign ownership 
and liquidity? „Journal of Banking and Finance” 2007, Vol. 31, s. 3621–3645. 
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tału własnego spółki. Pomiar skali prywatnych korzyści za pomocą wzorów (1) i (2) jest, 
niestety, obciążony wadami. Po pierwsze, jak pokazuje dorobek literatury przedmiotu, na 
otrzymane rezultaty zakłócająco mogą wpływać: ryzyko płynności i brak dywersyfika-
cji po stronie kupujących, sytuacja makroekonomiczna lub też zmiany instytucjonalne. Po 
drugie, dodatnia różnica Cb i Cr nie musi być wynikiem oczekiwanej ekspropriacji akcjo-
nariuszy mniejszościowych, a może być związana z uprzywilejowaniem informacyjnym 
stron transakcji pakietowej lub systematycznym przepłacaniem przez nabywców, których 
reprezentują słabo kontrolowani menedżerowie dążący do budowy imperiów, a przez to 
umocnienia własnej pozycji zawodowej. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz to, że 
w ramach tego wstępnego badania nie byliśmy w stanie przetestować wszystkich  hipotez 
objaśniających powstawanie różnicy między Cb i Cr , interpretacje i wnioski zaproponowane 
w kolejnym podpunkcie należy traktować jako robocze.

Wykorzystane dane o transakcjach pakietowych zrealizowanych w latach 2002–2008 
zostały zakupione od firmy Analizy Online Sp. z o.o. Informacje o cenach rynkowych akcji 
w dniu po dokonaniu transakcji pakietowej pobrano z serwisu gpwinfostrefa.pl. W celu 
wyeliminowania z próby operacji skupu przez przedsiębiorstwa własnych akcji dla każdej 
transakcji przeanalizowano komunikaty spółek zamieszczane na stronach internetowych: 
bankier.pl oraz money.pl. Z próby usunięto także te transakcje, dla których istniało uzasad-
nione podejrzenie, że informacje o ich warunkach zostały przekazane do wiadomości inwe-
storów przed dniem dokonania transakcji. Zastosowanie opisanych procedur selekcyjnych 
ograniczyło rozmiar próby do 133 obserwacji.

Rezultaty badawcze

Wyniki przeprowadzonego badania premii w transakcjach blokowych w Polsce przed-
stawiają tabela 1 i rysunek 1. Tabela informuje o zaobserwowanych wartościach średnich 
oraz median w całej próbie i wyróżnionych w niej podpróbach, a także o statystycznej 
istotności użytych miar położenia rozkładu i różnic między nimi zanotowanych w poszcze-
gólnych podpróbach. Rysunek prezentuje z kolei rozkład empiryczny premii w transak-
cjach blokowych. W części A zobrazowany jest on za pomocą histogramu, w części B zaś 
– Gaussowskiego estymatora jądrowego. Jak widać w tabeli 1, do wyodrębnienia podrób 
zastosowaliśmy dwa kryteria. Podział próby z uwagi na procent głosów transferowanych 
w transakcji pakietowej wynikał z udokumentowanego w literaturze przedmiotu wpływu 
tego czynnika na kształtowanie się wysokości analizowanych premii. Drugie kryterium 
podziału, związane z ogólnymi tendencjami na rynku akcji, według naszej wiedzy, nie było 
do tej pory wykorzystywane. Jego użycie wydało nam się jednak zasadne w warunkach 
istotnych zmian nastrojów inwestycyjnych w okresie badania oraz prawdopodobnej asyme-
trii informacji miedzy stronami transakcji pakietowej a drobnymi akcjonariuszami. Cztery 
zdefiniowane w ten sposób podokresy odpowiadają w przybliżeniu: dominacji trendu bocz-
nego na rynku akcji (do połowy 2003 r.), umiarkowanemu wzrostowi wartości indeksów na 
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warszawskiej giełdzie (od połowy 2003 do połowy 2005 r.), bardzo szybkiemu wzrostowi 
wartości indeksów (od połowy 2005 r. przez kolejne dwa lata) oraz silnej dekoniunkturze na 
rynku akcji (od połowy 2007 r. do końca horyzontu badania). 

Tabela 1

Wyniki badania premii w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002–2008

A. Cała próba

Rodzaj premii: średnia mediana odchylenie 
standardowe minimum maksimum

PB –0,03981* –0,04959** 0,24837 –0,63857 0,61702
SPB –0,00394 –0,00501* 0,04290 –0,30159 0,17628

B. Podokresy wyróżnione według kryterium tendencji na rynku akcji

SPB Statystyczna istotność różnic średnich 
w podokresach b

Podokres: średnia mediana 06.2003–
06.2005

06.2005–
06.2007

06.2007–
12.2008

01.2002–06.2003  0,012025**  0,00064*  2,288**  3,028*** –0,54347
06.2003–06.2005 –0,00472  –0,00713**    1,981* –1,112
06.2005–06.2007  –0,02523**  –0,00968**    –1,716*

06.2007–12.2008 0,00639 0,00031

C. Podpróby wyróżnione według kryterium procentu głosów w rozpatrywanym  pakiecie akcji

SPB Statystyczna istotność różnic średnich w podpróbach b

Podpróba: średnia mediana II kwartyl III kwartyl IV kwartyl
I kwartyl –0,00220 –0,00052 0,918 –0,090 0,652
II kwartyl  –0,00711**  –0,00748** –0,720 0,382
III kwartyl –0,00252 –0,00365 0,659
IV kwartyl –0,00393 –0,00052   

Uwaga: symbole *, **, *** oznaczają występowanie podstaw do odrzucenia hipotez zerowych w testach staty-
stycznej istotności i testach istotności różnic; statystyczna istotność średnich i różnicy średnich oceniana jest za 
pomocą standardowego testu t, statystyczna istotność median z użyciem testu Wilcoxona; b w częściach tabeli 
dotyczących różnic średnich podane są wartości statystyk testowych. 

Źródło:  opracowanie własne. 

Rozkład premii w transakcjach blokowych (PB) nie ma charakteru jednomodalnego. 
Najsilniej zaznaczona moda odpowiada wartościom PB nieco poniżej zera. Dwie dalsze 
mody zarysowują się przy wartościach PB ok. –40% i 40%. Taki kształt rozkładu PK wraz 
znaczącą rozpiętością PB i dużym odchyleniem standardowym wskazują na niejednorod-
ną naturę badanych transakcji. Średnie PB i SPB dla całej próby wynoszą odpowiednio: 
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–3,98% oraz –0,39%. Podstawy do odrzucenie hipotezy o zerowej wartości średniej istnieją 
tylko w przypadku PB. Wartości median są niższe i kształtują się na poziomach –4,96% dla 
PB i –0,5% dla SPB. Obie mediany są przy tym statystycznie istotne. 

A. histogram      B. estymator j drowy

Rys. 1.  Rozkład premii w transakcjach blokowych (PB) w Polsce w latach 2002–2008

Źródło:  opracowanie własne.

Należy podkreślić, że wyliczona wartość średnia SPB w Polsce jest zdecydowanie 
bliższa podawanej przez G. Trojanowskiego niż przez A. Dycka i L. Zingalesa. W odróżnie-
niu jednak od wyników G. Trojanowskiego, nasze badanie wskazuje na dominację na pol-
skim rynku kapitałowym dyskont w transakcjach blokowych. Przypomnijmy, że w badaniu 
G. Trojanowskiego tylko ok. 30% transakcji dokonanych w latach 1996–2000 cechowało się 
ujemnymi premiami. G. Trojanowski tłumaczy istnienie ujemnych premii niską płynnością 
dużych pakietów akcji. Wyniki wyliczeń dla podokresów wyróżnionych z uwagi na tenden-
cje na rynku akcji sugerują jednak możliwość sformułowania alternatywnego lub uzupeł-
niającego wyjaśnienia tego zjawiska. Średnia i mediana SPB w okresie 01.2002–06.2003 są 
dodatnie i statystycznie istotne, podczas gdy wartości miar położenia rozkładu dla kolejnych 
dwóch podokresów są ujemne, i, poza średnią dla podokresu 06.2003–06.2007, również 
statystycznie istotne. Średnia SPB w pierwszym podokresie (przewagi trendu bocznego) 
jest ponadto statystycznie istotnie różna od średnich obliczonych dla kolejnych dwóch pod-
okresów (umiarkowanego i szybkiego wzrostu wartości indeksów giełdowych). W czasie 
dekoniunktury giełdowej nabywcy pakietów, w świetle naszych wyników, są zatem skłonni 
płacić wyższe ceny w transakcjach blokowych niż w okresach silnego, często spekulacyjne-
go wzrostu cen akcji. Obserwację tę potwierdzają w pewnym stopniu wyniki uzyskane dla 
podokresu rozpoczynającego się w czerwcu 2007 roku, niestety, bazujące na skromnej licz-
bie obserwacji. W tym czasie indeks WIG znajdował się w trendzie spadkowym, natomiast 
średnia i mediana SPB były dodatnie, choć statystycznie nieistotne. W całości uzyskane 
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przez nas rezultaty wskazują na niedoskonałość polskiego rynku kapitałowego w zakresie 
równego dostępu do informacji inwestorów marginalnych oraz posiadaczy znaczących pa-
kietów akcji. Uprawdopodabniają bowiem uprzywilejowanie informacyjne tych ostatnich. 
Dobrze korespondują też z zaobserwowaną w cytowanej już pracy L. Caprio i E. Crociego 
dużą zmiennością w czasie premii głosu na rynku włoskim.

Niespodziewanie, nie zaobserwowaliśmy zależności pomiędzy wielkością pakietu ak-
cji, mierzoną procentem głosów przekazywanych w danej transakcji, a wielkością premii. 
Średnia i mediana SPB statystycznie istotnie różnią się od zera tylko dla transakcji należą-
cych do drugiego kwartyla pod względem procentu transferowanych głosów. Co ważniejsze 
jednak, w żadnej z par złożonych z wyróżnionych według omawianego kryterium podprób 
nie zanotowano statystycznie istotnych różnic wartości średnich SPB. Być może wnioski 
w tym zakresie byłby inne, gdyby nasze dane umożliwiały precyzyjniejsze odzwierciedle-
nie strategicznego znaczenia pakietów akcji będących przedmiotem transakcji.  

Podsumowanie

Literatura przedmiotu w większości przypadków stwierdza istnienie dodatnich pre-
mii w transakcjach blokowych. Ich występowanie może być skutkiem m.in. realizacji przez 
dużych inwestorów prywatnych korzyści kontroli. Przeprowadzone badanie pokazuje jed-
nak, że na polskim rynku kapitałowym w latach 2002–2008 średnia premia w tego rodza-
ju transakcjach była ujemna. Fakt ten, zdaniem autorów, nie stanowi dowodu wyjątkowej 
sprawności polskiego systemu ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i absencji prywat-
nych korzyści w gospodarce. Obserwowane dyskonta w transakcjach blokowych w całym 
okresie analizy mogą być objaśnione dwojako: brakiem płynności dużych pakietów akcji 
oraz uprzywilejowaniem informacyjnym stron transakcji blokowych, pozwalającym im 
dokonywać lepszej niż przeciętna analizy fundamentalnej wartości akcji.  Sugestię istot-
nego znaczenia pierwszego czynnika odnajdujemy we wspominanych już pracach: G. Tro-
janowskiego, Z. Huanga i X. Xu oraz R. Neumanna. Argumentów na rzecz prawdziwości 
drugiego wyjaśnienia zaobserwowanego zjawiska dostarczają wyniki naszych dociekań 
empirycznych dowodzące związku wysokości standaryzowanej premii w transakcjach blo-
kowych z ogólną koniunkturą na rynku akcji. 

BLOCK PREMIUMS IN POLAND FROM 2002 TO 2008

Summary

This paper investigates block premiums in Poland. The literature on value of corporate con-
trol regards blocks premiums as an approximate measure of private benefits. We find that block 
premiums in 2002–2008 period are on average negative and statistically significant. In this respect 
our results resemble more those reported by G. Trojanowski (Economic Systems, Vol. 32, 2008) than 
those presented by A. Dyck and L. Zingales (The Journal of Finance, Vol. 59, 2004). We argue that 
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discounts in block transactions do not constitute a proof of the non-existence of private benefits in 
Poland. We propose two explanations for the observed phenomenon. Firstly, discounts may reflect 
big investors’ liquidity risks. Secondly, they can be associated with information asymmetry between 
parties of block transactions and marginal shareholders. The latter hypothesis is supported by an 
evident influence of the capital market conditions on the size of block premiums.  
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WYKORZYSTANIE PATENTÓW W SEKURYTYZACJI

Wprowadzenie

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój rynków finansowych, 
czego przejawem jest powstawanie wielu innowacyjnych produktów. Uwagę autorki przy-
ciągnęły instrumenty zabezpieczone własnością intelektualną. Mimo iż wykorzystanie 
patentów w sekurytyzacji mogłoby istotnie zwiększyć możliwości finansowania przedsię-
biorstw, na razie powstało stosunkowo mało opracowań w zakresie opisu i analizy tych 
instrumentów. 

W niniejszym artykule przedstawiono syntetyczną analizę sekurytyzacji własności 
intelektualnej na przykładzie patentów oraz  wady i zalety tej transakcji.

Sekurytyzacja własności intelektualnej

Istota procesu sekurytyzacji polega na wyodrębnieniu aktywów charakteryzujących 
się niskim stopniem płynności, a następnie na ich podstawie wyemitowaniu papierów war-
tościowych, które zostają wprowadzane do obrotu na rynku kapitałowym, przez co stają 
się instrumentem płynnym1. W ten sposób przedsiębiorstwo uzyskuje dodatkowe środki 
finansowe na cele inwestycyjne i obrotowe. 

Dotychczas przeprowadzone transakcje sekurytyzacji IP zaprojektowane były na za-
sadzie ABS (Asset Backed Securities), gdzie zabezpieczeniem były aktywa niematerialne 
np. patenty, prawa autorskie lub znaki towarowe. Na początku Inicjator transakcji formułuje 
pulę aktywów (w przypadku patentów możliwe jest użycie jednego patentu jako zabezpie-
czenia), które przekazuje lub sprzedaje stworzonej w tym celu Spółce Specjalnego Prze-
znaczenia SPV. Następnie SPV emituje papiery wartościowe na rynku kapitałowym, które 
bazują na puli aktywów nabytych od Inicjatora. Aby były one atrakcyjne dla inwestorów, 
specjalistyczne agencje ratingowe nadają im wystandaryzowane oceny. W przypadku włas-
ności intelektualnych agencje zazwyczaj akceptują 3–5-letnią historię firmy jako wystar-
czającą do przeprowadzenia ratingu. Środkami pozyskanymi ze sprzedaży emitowanych 
papierów SPV płaci Inicjatorowi za zakupione aktywa. Następnie aktywa  zabezpieczające 

1 M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, 1999.
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generują środki pieniężne, które przekazane są do SPV i wypłacane inwestorom jako spłata 
raty kapitałowej wraz z należnym oprocentowaniem.

SPV nie może pozostawać w zależnościach właścicielskich z Inicjatorem, dzięki 
czemu zwiększa się bezpieczeństwo transakcji poprzez oddzielenie ryzyka związanego 
z potencjalną egzekucją aktywów Inicjatora od ryzyka wyemitowanych papierów wartoś-
ciowych. SPV nie zajmuje się niczym innym poza nabywaniem aktywów i emisją papie-
rów wartościowych bazujących na tych aktywach oraz wykonywaniem zobowiązań wobec 
inwestorów. Zatem nie występuje ryzyko związane z prowadzeniem innej działalności gos-
podarczej.

Patent jako przedmiot sekurytyzacji

W wyniku przeprowadzenia programu badawczo-rozwojowego można dojść do uzy-
skania oryginalnego rozwiązania problemu technicznego. Dzięki systemowi patentowemu 
firma może odzyskać zainwestowane w badania  środki i zagwarantować sobie rodzaj prze-
wagi monopolistycznej nad konkurentami. Urzędy patentowe przyznają patenty chroniące 
wynalazki, gwarantujące prawo wyłączności w określonym czasie.  

Patent można zdefiniować jako możliwość korzystania z rozwiązania będącego 
przedmiotem wynalazku poprzez możliwość zakazania:

– wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania 
dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku,

– stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku jak też używanie, oferowa-
nie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktów otrzy-
manych bezpośrednio takim sposobem2.

W praktyce patent daje właścicielowi możliwość zakazania wszelkim innym podmio-
tom stosowania wynalazku, na który uzyskał ochronę. Dzięki temu właściciel może czerpać 
korzyści majątkowe poprzez: bezpośrednie stosowanie w swojej ofercie, zbycie patentu na 
rzecz innych podmiotów lub zezwalając innym podmiotom na jego używanie3. Sprzedając 
licencję właściciel ma możliwość zdobywania nowych rynków dla swojego rozwiązania bez 
angażowania się bezpośrednio na tych rynkach4. Inwencja chroniona patentem ma określoną 
wartość dla przedsiębiorstwa, dlatego też może stanowić zabezpieczenie wierzytelności.

Jednak nie we wszystkich sytuacjach chroni przed wykorzystaniem rozwiązania przez 
inne podmioty. Do działań nie powodujących naruszenia patentu należą:

– korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urzą-
dzeń,

– korzystanie z wynalazku dla celów państwowych,

2 W. Kotarba, www.kotarba.pl.
3 G. Urbanek: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
4 Ibidem, s. 78–79.
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– stosowanie wynalazku do celów badawczych o doświadczalnych dla dokonania 
jego oceny, analizy albo nauczania,

– korzystanie z wynalazku dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia,
– wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty,
– korzystanie w chwili stanowiącej o pierwszeństwie5.
Patenty poza niematerialną formą różnią się jeszcze innymi cechami od typowych 

aktywów używanych w sekurytyzacji.
Aktywa takie jak: kredyty hipoteczne, konsumenckie dostarczają wielu danych na 

temat ich wyników, opłacalności, dotrzymania terminów spłaty. Analiza niespłaconych 
kredytów umożliwia dokonanie  analiz statystycznych oraz oceny przepływów pieniężnych 
z tytułu tych kredytów, natomiast dla patentów zazwyczaj nie ma wystarczającej liczby do-
stępnych danych, które mogłyby posłużyć do oceny korzyści płynących z posiadania tych 
aktywów, a porównywanie ich między sobą często nie ma uzasadnienia gdyż każdy patent 
jest inny i dlatego został objęty ochroną prawną.

Dodatkowo kryterium dywersyfikacji portfela nie zawsze dotyczy patentów, możli-
wa jest sytuacja, iż pojedynczy patent będzie stanowił zabezpieczenie, potencjałem gene-
rowania wysokich, stabilnych przepływów pieniężnych. Sytuację taką możemy zauważyć 
przy patentach w takich sektorach jak farmacja lub elektronika. Jednak, aby wygenerować 
przepływy pieniężne patent musi być „zamieniony” w konkretny produkt, który zostanie 
sprzedany na rynku, co nie zawsze jest możliwe ze względu na bardzo szybkie rozwijanie 
coraz to nowszych technologii. Okazuje się, iż najlepiej rokująca technologia może  stać się 
przestarzała zaraz po wprowadzeniu produktu na rynek ze względu na opracowanie nowej 
lepszej technologii.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość przyszłych przepływów pie-
niężnych jest ryzyko niepełnej ochrony patentów, które związane jest z ich niematerialną 
formą oraz skomplikowanymi przepisami prawnymi.  Zdarza się, iż konkurencja skopiuje 
technologię i na tej podstawie wypuści na rynek podobny lub tańszy produkt, co może spo-
wodować, iż patent w danym momencie stanie się bezwartościowy, a tym samym  sekury-
tyzacja stanie się nieopłacalna. Innym częstym przypadkiem jest kradzież praw autorskich, 
która również znacząco zmniejsza przepływy pieniężne. Sytuacja ta dotyczy najczęściej 
kradzieży przez Internet, skąd ściągane są programy nielegalnie. 

Dodatkowo  własność intelektualna będąca przedmiotem sekurytyzacji nie powinna 
być powiązana z innymi aktywami, które mają wpływ na generowane przepływy, gdyż 
wtedy nie można jednoznacznie określić jaka jest wartość wycenianego patentu, a jaka 
aktywów zależnych6. W takiej sytuacji inne patenty, które również wpływają na tę wartość 
powinny zostać włączone do zabezpieczenia transakcji.

5 A. Kotarba: Ochrona wiedzy, a kapitał intelektualny organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, s. 97.

6 J.S. Hillery: Securitisation of Intellectual Property Recent Trends from United States, materiały 
CORE, Washington 2004,  s. 11–15.
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Podsumowując, aby możliwa była sekurytyzacja zabezpieczona patentami, aktywa 
zabezpieczające powinny być o odpowiednio wysokiej wartości oraz dodatkowo zabez-
pieczone prawnie lub niemożliwe do skopiowania, co w praktyce może okazać się bardzo 
trudne i kosztowne. 

Przeprowadzone transakcje zabezpieczone patentami

Do tej pory przeprowadzono dwie transakcje sekurytyzacji zabezpieczone patentami. 
W obu przypadkach zabezpieczenie stanowiły patenty farmaceutyczne ze względu na bar-
dziej stabilne przepływy pieniężne.

Pierwszą transakcję  o wartości 112 milionów dolarów przeprowadził  Royalty Phar-
ma Trust, a zabezpieczenie stanowił patent na produkcję leku Zerit podawany chorym na 
AIDS, którego właścicielem był Bristol Myers Squibb7. W 2001 roku patent został sprze-
dany, co spowodowało znaczne zmniejszenie przychodów ze sprzedaży leku oraz  opłacal-
ności transakcji. 
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Rys. 1.  Zestawienie rzeczywistej sprzedaży leku Zerit z medianą prognoz przygotowanych przez 
banki

Źródło:  opracowanie własne na podstawie J.S. Hillery: op.cit., s. 30.

Drugim powodem niepowodzenia była zbyt optymistyczna prognoza przychodów ze 
sprzedaży leku Zerit. Osiem banków przedstawiło swoje prognozy, a rzeczywiste przepły-
wy pod koniec okresu sekurytyzacji stanowiły ok. 50% mediany prognoz przygotowanych 
przez banki8 (rys. 1). 

7 B.M. Berman: From ideas to assets: Investing wisely in intellectual capital. Wiley&Son, 2002, 
s. 486.

8 J.S. Hillery: op.cit.
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W 2003 roku Royalty Pharma zdecydowała o przeprowadzeniu kolejnej transakcji se-
kurytyzacji o wartości 225 milionów dolarów. Ze względu na zbyt duże ryzyko w przypad-
ku wykorzystania jednego patentu jako zabezpieczenia, w tym przypadku wykorzystano 
portfel 13 patentów.  

Na podstawie szczegółowego due dilligence wybrano  patenty: 
– należące do firm mających silną pozycję rynkową, 
– docelowo sprzedawane na dużych rynkach, a leki produkowane w oparciu o nie 

miały duży udział w rynku,
– biologiczne (ze względu na fakt iż są mniej ryzykowne od innych patentów), 
– z silną pozycją rynkową (leki produkowane na ich podstawie miały pierwsze lub 

drugie miejsce pod względem sprzedaży w swojej grupie)9.
Ostatecznie z 13 wybranych patentów 9 generowało przychody, przykładowo w 2002 

roku przychód ten wyniósł  4,4 miliarda dolarów. 
Czynnikami decydującymi o powodzeniu tej transakcji były:
– odpowiednia dywersyfikacja portfela patentów, 
– staranna selekcja jaką przeprowadziła Royalty Pharma, 
– zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń prawnych, w celu zmniejszenia prawdo-

podobieństwa pobierania przez podmioty trzecie korzyści finansowych. 
Wydaje się, iż w przyszłości w sekurytyzacji zabezpieczonej patentami będą wyko-

rzystywane całe portfele patentów niż pojedyncze aktywa, co związane jest ze zbyt dużym 
ryzykiem niepowodzenia w przypadku wybrania niewłaściwego patentu.

Wady i zalety sekurytyzacji zabezpieczonej patentami

Sekurytyzacja zabezpieczona  patentami jest alternatywną formą pozyskiwania kapi-
tału, dlatego też powinna być  zastosowana wtedy, gdy jest bardziej korzystna dla przedsię-
biorstwa niż kredyt, sprzedaż aktywów czy też emisja obligacji korporacyjnych. 

Przeprowadzając transakcję sekurytyzacji można uzyskać lepsze warunki finansowa-
nia niż przy korzystaniu z tradycyjnego finansowania. Jest to możliwe gdy rating wyemito-
wanych papierów wartościowych jest wyższy od ratingu firmy, co występuje w sytuacji gdy 
ryzyko związane z danymi patentami jest mniejsze niż ryzyko całej firmy. 

Sekurytyzacja jest szczególnie istotna dla firm, które nie mają możliwości podnie-
sienia kapitału przez zaciągnięcie kredytu ze względu na brak wartościowych aktywów 
materialnych, które mogłyby stanowić zabezpieczenie. W takim przypadku sekurytyza-
cja zabezpieczona patentami umożliwia otrzymanie kapitału, a jednocześnie pozwala na 
utrzymanie praw własności do danego aktywa. Dodatkowo wpływa również na zwiększe-
nie zwrotu z kapitałów własnych, co jest ważne dla firm, które ze względu na specyfikę 
branży muszą inwestować duże sumy w badania i rozwój.

9 Ibidem, s. 33.
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Kolejną zaletą jest szybsze uwolnienie gotówki na inwestycje, co możliwe jest ze 
względu na wyemitowanie papierów wartościowych na podstawie prognoz przepływów 
pieniężnych. Zatem firmy nie muszą czekać, aż pojawią się pierwsze przychody, otrzymują 
gotówkę szybciej, co wpływa na poprawę płynności oraz przyśpieszenie nowych inwesty-
cji. Szczególnie w przypadku młodych firm wcześniejsze przepływy  mają decydujące zna-
czenie dla dalszej działalności przedsiębiorstwa10.

Sekurytyzacja z punktu widzenia Inicjatora może stanowić instrument zarządzania 
ryzykiem. Firma stosując sekurytyzację zabezpieczoną patentem, kupuje opcję kupna od 
inwestorów. W przypadku, gdy dane aktywa nie generują wystarczających przepływów 
pieniężnych, firma może nie wykupić tej opcji.  Zastosowanie hedgingu z instrumentami 
bazowymi będącymi patentami umożliwia uzyskanie większej płynności niż zwykła sprze-
daż, gdyż łatwiej jest sprzedać dany instrument finansowy niż zbyć patent.

Z punktu widzenia inwestora zaletą sekurytyzacji jest oddzielenie ryzyka technolo-
gicznego od operacyjnego. Wielu inwestorów wolałoby zainwestować w udziały lub opcje 
portfela zbudowanego z technologii niż w portfele firm posiadających te technologie lub 
inne własności intelektualne. Inwestycje te nie są obarczone tym samym ryzykiem ryn-
kowym, finansowym oraz operacyjnym co posiadające je firmy. Oddzielenie patentów od 
firmy, a co za tym idzie  ryzyka finansowego oraz operacyjnego od jego właściciela, może 
mieć pozytywny wpływ na rozwój technologii.

Dodatkowo sekurytyzacja zabezpieczona patentami umożliwia  inwestycje  w niszo-
we badania technologiczne oraz uzyskiwanie z nich wyższej stopy zwrotu niż w przypadku 
klasycznych inwestycji.

Sekurytyzacja zabezpieczona patentami, mimo licznych zalet nie rozwinęła się w Sta-
nach Zjednoczonych tak jak przewidywano pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Wpływ na 
to mógł mieć fakt iż jest to transakcja droga i skomplikowana, co powoduje iż przygoto-
wanie transakcji zajmuje bardzo dużo czasu. Szczególnie trudno jest określić opłacalność 
danej inwestycji, co wynika z małej przejrzystości rynku oraz z faktu, iż patenty są często 
niepowtarzalne i nieporównywalne. Niewiele firm zgłasza zapotrzebowanie na tak wyra-
finowaną metodę finansowania.  Małych firm nie stać na nią, a duże mają inne sposoby 
finansowania. Dodatkowo dochodzą uwarunkowania kulturowe w firmach, tzn. rzadko 
działy badań i rozwoju współpracują z działem finansów, co utrudnia wymianę informacji 
o aktywach jakie firma posiada i możliwościach ich finansowania. 

Podsumowanie

Sekurytyzacja zabezpieczona patentami, mimo iż jest transakcją drogą i skomplikowa-
ną, może przynieść firmom dodatkowe korzyści jeśli zostanie odpowiednio przygotowana 
pod względem prawnym, a portfel aktywów zdywersyfikowany. Wydaje się, iż  podmiota-

10 I. Pyka: Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Katowice 2003.
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mi, które mogą uzyskać korzyści z zastosowania jej są przede wszystkim przedsiębiorstwa, 
które mają wysokie wydatki na badania i rozwój, posiadają znaczny portfel patentów, firmy 
mające problemy finansowe, uniwersytety oraz instytucje badawcze, które nie mogą sprze-
dać własnego kapitału intelektualnego. 

UTILIZATION OF PATENTS IN SECURITIZATION

Summary

In the knowledge economy companies invest huge amounts of money in R&D, the original 
solutions can be patented which makes them able to be the used in securitization.

In the article it was analyzed the intellectual property securitization based on patents and tran-
saction already done were presented. 
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ALTERNATYWY DLA NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

Wprowadzenie

W czerwcu 2004 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego uchwalił nową umowę ka-
pitałową (NUK): zweryfikowaną ramową koncepcję międzynarodowej konwergencji po-
miaru kapitału i standardów kapitałowych1. Układ „Bazylei II” tworzą trzy filary:

− Filar pierwszy: minimalne wymogi kapitałowe,
− Drugi filar: proces analizy nadzorczej,
− Trzeci filar: dyscyplina rynkowa.
Autorzy dokumentu podkreślają, że wdrożenie systemu opartego na wszystkich trzech 

elementach powinno przyczynić się do bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. 
Standard ów – jakkolwiek w olbrzymim stopniu niweluje zastrzeżenia zgłaszane pod 

adresem „Bazylei I” – także jest przedmiotem krytyki2. Zgłaszane są zatem zarówno pro-
pozycje modyfikacji NUK, jak i projekty systemów, które mogłyby ją zastąpić. Celem ni-
niejszego opracowania jest prezentacja głównych alternatyw dla Bazylei II.

Uprzednie zobowiązania kapitałowe

Po uchwaleniu Bazylejskiej Umowy Kapitałowej, wprowadzającej współczynnik 
wypłacalności (w bardzo uproszczonej wersji), poszukiwano metod mogących ją zastąpić 
lub stanowić jej uzupełnienie. Jednym z modeli rozważanym przez Radę Rezerwy Fede-
ralnej było podejście uprzedniego zobowiązania kapitałowego (pre-commitment approach 
– PCA), będące swoistym rozwinięciem obecnego w znowelizowanej Bazylei I podejścia 
modeli wewnętrznych, pozwalającego na oszacowanie kapitału na pokrycie ryzyka rynko-
wego przy zastosowaniu metodologii wartości zagrożonej.

1 Basle Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards. A revised framework. Comprehensive Version. BIS, Basel, June 2006.

2 Patrz np.: M. Stefański: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków. NBP, „Ma-
teriały i Studia”, Zeszyt nr 212, Warszawa 2006, s. 54; P. Dziekoński: Nowa Bazylejska Umowa Kapita-
łowa – konsekwencje dla rynku kredytowego. „Materiały i Studia” Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa 2003, 
s. 69–71.
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Podejście PCA pozwala na ustalenie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka ryn-
kowego dla portfeli handlowych banku. W modelu tym bank ustala swój własny wymóg 
kapitałowy, a w przypadku gdy portfel handlowy wygeneruje w danym okresie w przy-
szłości straty przekraczające uprzednio zadeklarowane „zobowiązanie kapitałowe” z tytułu 
ryzyka rynkowego, bank podlega znanej karze regulacyjnej3 lub ma obowiązek ujawnienia 
rynkowi informacji o naruszeniu tego zobowiązania4. Zgodnie z podejściem PCA kwota 
zadeklarowanej maksymalnej straty (uprzedniego zobowiązania kapitałowego) może od-
zwierciedlać wewnętrzne oszacowania ryzyka (w tym estymacje wynikające z formalnych 
modeli i subiektywne oceny kierownictwa), jak i oceny kierownictwa dotyczące możliwości 
zarządzania ryzykiem w okresie obowiązywania deklaracji kapitałowej. Wartość zobowią-
zania z tytułu kary według PCA zależałaby od karnej stawki ustalonej przez regulatora, 
kwoty uprzedniej deklaracji kapitałowej banku oraz jego ekspozycji na ryzyko. 

Podejście to wykorzystywałoby wewnętrzny model i procedury zarządzania ryzykiem 
dla osiągnięcia celów nadzorczych oraz zachęcało bank do doskonalenia systemu zarządza-
nia ryzykiem (aby zmniejszyć zobowiązanie kapitałowe oraz zmniejszyć ryzyko kary za 
jego niedotrzymanie). 

Takie podejście w istocie mogłoby motywować bank do ulepszania wewnętrznych 
modeli pomiaru i prognozowania ryzyka, jednak nie jest wolne od wad. Po pierwsze two-
rzy opłaty kapitałowe dla różnych kategorii, które są addytywne w przekroju wszystkich 
operacji bankowych, podczas gdy same ryzyka nie są addytywne. Ponadto takie schematy 
kapitałowe mogą być obchodzone przez arbitraż regulacyjny, w którym ekwiwalentne ryzy-
ka są zamieniane i przesuwane pomiędzy różnymi regulacyjnymi kategoriami ryzyka, aby 
zminimalizować obciążenia kapitałowe5. 

Ponadto PCA nie jest elastyczne: bank, zadeklarowawszy określony wymóg kapita-
łowy, nie może go w danym okresie zmienić. W przypadku nieprzewidzianych zmian na 
rynku lub pojawienia się dodatkowych, atrakcyjnych możliwości zaangażowania kapitału, 
gdy bank osiągnie granicę zadeklarowaną w zobowiązaniu kapitałowym, może to prowa-
dzić albo do świadomej decyzji o złamaniu deklaracji i narażeniu się na karę, albo do po-
stawy zachowawczej (utraty możliwości atrakcyjnego ulokowania kapitału lub faktycznego 
sprzedawania posiadanych aktywów) dla zapewnienia spełnienia deklaracji, z obawy przed 
karą nadzorczą. Nie jest bowiem przewidziana możliwość podwyższenia kapitału, umożli-
wiającego pokrycie ewentualnego dodatkowego ryzyka.

3 P.H. Kupiec, J.M. O’Brien: The Pre-Commitment Approach: Using Incentives to Set Market Risk 
Capital Requirements. FRB, FEDS 1997-14, July 1997.

4 L.H. Meyer: The Federal Reserve and Bank Supervision and Regulation. Banking and Finance Lec-
ture, Widener University, Chester, Pennsylvania, April 16, 1998.

5 P.H. Kupiec, J.M. O’Brien: op.cit.
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Obowiązkowe zobowiązania podporządkowane

III filar NUK ma na celu wzmocnienie dyscypliny rynkowej. Istnieje jednak szereg 
warunków, jakie muszą być spełnione aby prywatny monitoring mógł efektywnie funk-
cjonować. Jednym z podstawowych warunków – poza dostępem rynków do wiarygodnych 
informacji umożliwiających ocenę ryzyka i adekwatności kapitałowej banku – jest emito-
wanie przez banki dłużnych papierów wartościowych o charakterze podporządkowanym. 

Aby wesprzeć rozwój dyscypliny rynkowej i realnie uzupełnić nadzór instytucjonalny 
monitoringiem prywatnym, postuluje się emitowanie przez banki obowiązkowych zobo-
wiązań podporządkowanych (Mandatory Subordinated Debt – MSD). 

Rezerwa Federalna przeprowadzała od lat 90. ub. wieku analizy nad wykorzysta-
niem obligacji i skryptów dłużnych emitowanych przez banki, do wzmocnienia dyscypliny 
rynkowej, tak by uzupełniła ona dyscyplinę nadzorczą i przyniosła dodatkowe korzyści6. 
Propozycja MSD zakłada, że każdy bank miałby obowiązek emitowania zobowiązań pod-
porządkowanych, o wartości spełniającej minimalny limit regulacyjny (np. 2–3% sumy ak-
tywów ważonych ryzykiem). Instrumenty dłużne o charakterze podporządkowanym mu-
siałyby charakteryzować się następującymi cechami:

− instrumenty podporządkowane są przedmiotem obrotu na konkurencyjnym rynku, 
między niezależnymi trzecimi stronami,

− muszą istnieć instrumenty zapewniające, że bank nie będzie sztucznie wpływał 
na cenę emitowanych przez siebie instrumentów (m.in. zakaz lub limity utrzymy-
wania w portfelu instrumentów podporządkowanych emitowanych przez jednostki 
powiązane),

− instrumenty dłużne muszą mieć charakter długoterminowy (proponuje się by pier-
wotny termin zapadalności był nie krótszy niż 10 lat),

− w instrumenty nie mogą być wpisane opcje kupna (utrudniałyby bowiem inter-
pretację zmian cen); kwestia ewentualnych opcji sprzedaży nie jest jednoznacznie 
oceniana w propozycjach,

− dla zapewnienia homogeniczności rynku (i ułatwienia pośredniej dyscypliny ryn-
kowej) proponuje się stosowanie stałego oprocentowania; dodatkowo sugeruje się 
ustanowienie pułapu marży (yield spread), np. 50 pkt bazowych powyżej porówny-
walnych instrumentów skarbowych – ma to umożliwić narzucenie klarownej kary 
na banki o wysokim poziomie ryzyka,

− zobowiązania podporządkowane muszą być emitowane regularnie. 
Koncepcja dyscypliny rynkowej zasadniczo spotyka się z akceptacją, toteż inicjatywy 

mające na celu jej wzmocnienie także budzą aprobatę. Jednak propozycja obowiązkowej 
emisji zobowiązań podporządkowanych, zmuszająca banki do poddania się rynkowej oce-
nie, wymaga głębszej analizy.

6 Using Subordinated Debt as an Instrument of Market Discipline. Federal Reserve System Study 
Group on Subordinated Notes and Debentures, Staff Study 172, December 1999.
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Aby bowiem dyscyplina rynkowa mogła efektywnie funkcjonować, nie wystarczy, że 
bank będzie emitował niezabezpieczony dług – konieczne jest spełnienie podstawowych 
wstępnych warunków: istnieje możliwość monitorowania aktywów banku, na rynku są nie-
bankowi pośrednicy finansowi chętni zainwestować w zobowiązania podporządkowane, 
inwestorzy muszą mieć świadomość, że ich inwestycje w instrumenty podporządkowane 
są obarczone ryzykiem, rynki kapitałowe są na tyle płynne, by przyjąć emisje pierwotne 
i ułatwić wtórny obrót tymi instrumentami, regulacje dotyczące instytucji finansowych 
i rynków finansowych są na tyle mocne, by zapewnić brak manipulacji rynkami.

Badania przeprowadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdzają, 
że w gospodarkach wschodzących nie są spełnione wstępne warunki konieczne skutecznego 
wdrożenia polityki MSD7, zatem wysiłki mające na celu wzmocnienie dyscypliny rynkowej 
powinny się skoncentrować najpierw na wzmocnieniu infrastruktury rynkowej i ogólnego 
środowiska motywacyjnego8. Pewną trudnością we wdrożeniu systemu obowiązkowych 
zobowiązań podporządkowanych jest to, że systemem tym byłyby objęte wszystkie banki 
(ew. powyżej określonej wielkości), niezależnie od specjalizacji, jakości zarządzania i eks-
pozycji na ryzyko9.

Argumentuje się natomiast, że obowiązek emisji zobowiązań podporządkowanych 
może być ważnym elementem wzmacniającym Bazyleę II i może prowadzić do obniże-
nia wymogów kapitałowych. Wymaga to oczywiście tego, by system ów był dobrze zapro-
jektowany i funkcjonował efektywnie10. Nie brak głosów, że należy położyć większy na-
cisk właśnie na trzeci filar NUK, niźli na poprawę systemu wag ryzyka pierwszego filara, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się (o niskim dochodzie)11. Dodatkowym argumentem 
jest to, że takie rozwiązanie osłabia arbitraż regulacyjny12.

7 Aktywa bankowe są w mniejszym stopniu poddane monitoringowi; w krajach rozwijających się ge-
neralnie brakuje odpowiednio dużych pośredników finansowych innych niż banki, które mogłyby inwe-
stować w dług podporządkowany i monitorować banki; gospodarki wschodzące są relatywnie małe i nie-
płynne, nie ma zatem odpowiedniego zasięgu by stworzyć informacje, które mogłyby być wykorzystane 
przez nadzorców; w gospodarkach wschodzących rządowe interwencje są często spotykane, co podważa 
motywację inwestorów do odpowiedniej wyceny ryzyka; rynki wschodzące są bardziej podatne na mani-
pulacje (z uwagi na bardziej skoncentrowaną strukturę właścicielską i niedostatki systemów prawnych). 

8 C. Karacadag, A. Shrivastava: The Role of Subordinated Debt in Market Discipline: The Case of 
Emerging Markets. IMF Working Paper, WP/00/215, December 2000.

9 Sh. Heffernan: Nowoczesna bankowość. PWN, Warszawa 2007, s. 254.
10 Wymaga to m.in. tego, by okresy zapadalności tych instrumentów nie były zbyt krótkie, a częstotli-

wość odnawiania zbyt duża; rynek musi być wystarczająco płynny, a ryzyko ponoszone przez banki nie 
może być zbyt wysokie. Patrz: J.Ch. Rochet: Rebalancing the Three Pillars of Basel II. „FRBNY Economic 
Policy Review”, September 2004.

11 G. Caprio, P. Hohonan: Can the unsophisticated market provide discipline? World Bank Policy Rese-
arch Working Paper 3364, August 2004. 

12 R.J. Herring: The subordinated debt alternative to Basel II. „Journal of Financial Stability”, vol. 1, 
Issue 2, December 2004.
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Umowy gwarancji krzyżowych

Umowy gwarancji krzyżowych (cross-guarantee contracts – CGC) są propozycją 
stworzenia prywatnego systemu ubezpieczania depozytów, zakładającą eliminację systemu 
administracyjnego (który nie potrafi odpowiednio ocenić ryzyka poszczególnych banków) 
i przekazanie tych funkcji rynkowi. 

Zgodnie z tą propozycją każdy bank otrzymywałby kontrakt gwarancji krzyżowych 
podpisany przez konsorcjum gwarantów, składające się z innych banków13. Każdy gwarant 
musiałby podpisać umowę, która obejmowałaby wszystkie jego zobowiązania z tytułu de-
pozytów oraz inne zobowiązania bilansowe i pozabilansowe, w tym również z tytułu gwa-
rancji. Każdy bank musiałby otrzymać gwarancje krzyżowe, gdy system osiągnie „masę 
krytyczną” (system nie jest uruchamiany przed osiągnięciem założonego progu). Cena 
ubezpieczenia oparta byłaby na wycenie ryzyka, zatem umowy krzyżowych gwarancji da-
wałyby rynkowi możliwość stworzenia rynkowych, wrażliwych na ryzyko wskaźników 
oceniających ponoszone ryzyko. 

Aby prywatny system gwarancji krzyżowych prowadził do ograniczenia i rozprosze-
nia ryzyka, spełnione muszą być cztery zasady14:

1) każdy gwarant musi zawsze sam posiadać gwarancje innych uczestników syste-
mu; 

2) każda umowa gwarancji krzyżowych musi mieć minimalną liczbę bezpośrednich 
i pośrednich gwarantów, przy ograniczonym maksymalnym udziale pojedynczego 
gwaranta w ryzyku, którego dotyczy umowa;

3) na każdego gwaranta nałożone są dwa ograniczenia: łącznie gwarant nie może 
w żadnym dwunastomiesięcznym okresie zarobić na składkach z umów gwaran-
cji krzyżowych więcej niż procent jego wartości netto (zdefiniowanej w umowie); 
dochód gwaranta ze składek z każdej umowy w każdym dwunastomiesięcznym 
okresie nie może przekroczyć 3% jego łącznego limitu składek dla tego okresu;

4) do każdego gwaranta odnosi się jednolita zasada nadwyżki szkodowości, według 
której gwarant przekaże swoim bezpośrednim gwarantom wszystkie umowy przy-
padające na dowolny dwunastomiesięczny okres, które przekraczają pięciokrotność 
kwoty dochodów ze składek z umów gwarancji krzyżowych przypadających na ów 
okres (tym samym straty w tym okresie nie mogą przekroczyć 15% wartości netto 
gwaranta). 

Jednym z kluczowych argumentów przeciwko systemowi CGC jest kwestia paniki na 
rynku bankowym15: wątpliwość budzi to czy prywatny system gwarantowania depozytów 

13 B. Ely: Financial Innovation and Deposit Insurance: The 100 Percent Cross-Guarantee Concept. 
„Cato Journal”, Vol. 13, No. 3, Winter 1994.

14 B. Ely: Comments on the Reform Proposals: Examining the Role of the Federal Government. Confi-
dence for the Future, An FDIC Symposium, 25.01.1998.

15 Akcentuje się, że kluczowym celem istnienia systemów gwarantowani depozytów jest uniknięcie 
paniki na rynku bankowym. 
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dysponowałby wystarczającymi zasobami by zapewnić realizację gwarancji w przypadku 
problemów systemowych (np. upadłości kilku banków). Problematyczna jest także kwestia 
możliwości odpowiedniej wyceny ryzyka, a tym samym ustalenia ceny umowy krzyżo-
wych gwarancji16. Jednym z problemów wdrożenia koncepcji CGC jest kwestia potencjalne-
go konfliktu interesów – gdy banki mają ubezpieczać i monitorować swoich konkurentów. 

Inne propozycje

Następujące propozycje sformułowane zostały pod adresem krajów rozwijających 
się (gospodarek wschodzących), w których wymogi kapitałowe mają ograniczoną przydat-
ność17:

− identyfikacja wskaźników dostarczających wczesnych sygnałów ostrzegawczych 
w przypadku banków zagrożonych problemami oraz rozwinięcie kanałów dyscy-
pliny rynkowej, 

− koncentracja wysiłków regulacyjnych na ulepszeniu krajowej sieci bezpieczeństwa,
− wzmacnianie procesu internacjonalizacji.
Bazylea II jest standardem bardzo skomplikowanym, co powoduje, że analiza, moni-

torowanie i weryfikacja adekwatności kapitałowej banku jest bardzo trudna. Może to stano-
wić dla niektórych banków pokusę oszustwa – zaniżenia kwoty raportowanego ryzyka. Jest 
to bardzo niebezpieczne, gdyż w konsekwencji banki będą utrzymywać zbyt niski poziom 
kapitałów na pokrycie ryzyka. Paradoksalnie – w przypadku, gdy nadzór nie jest w stanie 
zidentyfikować nieuczciwego postępowania banku lub nałożyć nań sankcji – pomysłem 
na uszczelnienie tego skomplikowanego, wysublimowanego systemu pomiaru ryzyka i za-
pewnienia adekwatności kapitałowej, jest sugestia wprowadzenia maksymalnego pułapu 
wskaźnika dźwigni finansowej (lub minimalnego poziomu udziału kapitałów własnych 
w sumie bilansowej)18. Wprowadzenie takiego wymogu kapitałowego zapewnia, że więk-
sza część negatywnych konsekwencji ponoszenia wyższego ryzyka będzie ponoszona przez 
samych właścicieli. Rozwiązanie to uderza niestety także w uczciwe banki, które musiałyby 
(być może) utrzymywać wyższy poziom kapitału niż jest to uzasadnione. Argumentuje się 
jednak, że połączone wymogi kapitałowe: bazujący na ryzyku (NUK) i prosty wskaźnik 
ograniczenia dźwigni, „uszczelniają” system adekwatności kapitałowej. 

Podsumowanie

Aktualnie żadna z wymienionych propozycji systemowych rozwiązań metodologicz-
nych nie stanowi realnej alternatywy wobec NUK. Jedynie propozycja obowiązkowej emi-

16 G. Gorton: Privatizing Deposit Insurance: The Ely Proposal. „Cato Journal” 1994, Vol. 13, nr 3.
17 L. Rojas-Suarez: Can International Capital Standards Strengthen Banks In Emerging Markets? Insti-

tute for International Economics Working Paper No. 01–10, 2001.
18 J.M. Blum: Why „Basel II” may need a leverage ratio restriction? „Journal of Banking & Finance”, 

vol. 32, issue 8, August 2008.
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sji zobowiązań podporządkowanych może mieć szanse powodzenia (raczej jednak w jurys-
dykcjach krajowych, niźli na skalę międzynarodową). Ta inicjatywa wpisuje się bowiem 
w ogólną filozofię Umowy Bazylejskiej. Dyscyplina rynkowa, wzmocniona wymogiem 
emisji MSD, musi być wszelako traktowana jako uzupełnienie i rozszerzenie dyscypliny 
regulacyjnej i nadzoru instytucjonalnego, a nie ich substytut. W tym drugim przypadku 
bowiem pokładałoby nadmierną ufność w samoregulacji i działaniu mechanizmów rynko-
wych, a – jak jednak skonstatowano w rozdziale drugim – koncepcja wolnej bankowości nie 
jest współcześnie akceptowalna i możliwa do wcielenia w życie. 

Nowa Umowa Kapitałowa nie jest pozbawiona wad, ma szereg ograniczeń, ale trudno 
oczekiwać, by została wycofana i zastąpiona zupełnie nowym rozwiązaniem – ma wszak 
wiele zalet. Niektórzy uważają zatem, że Bazylea II jest jedynie kamieniem milowym na 
drodze do Bazylei III (zawierającej zunifikowaną definicję kapitału regulacyjnego), a nawet 
Bazylei IV (narzucającej pełny model wewnętrzny)19.

BCBS jest świadom konieczności dalszych prac nad Nową Umową Kapitałową, toteż 
już od momentu przyjęcia kompromisu i zatwierdzenia ostatecznego brzmienia Bazylei II, 
przygotowuje propozycje dalszych zmian. Propozycje te dotyczą np. zmian w koncepcji 
pomiaru ryzyka rynkowego i wprowadzenia obciążeń kapitałowych z tytułu ryzyka przy-
rostowego w księdze handlowej; zmienionych zasad zarządzania ryzykiem płynności oraz 
analizy praktyk w zakresie testowania skrajnych warunków.

ALTERNATIVES FOR NEW BASEL CAPITAL ACCORD 

Summary 

In June 2004 Basel Committee on Banking Supervision passed the New Capital Accord – a re-
vised framework of international convergence of capital measurement and capital standards, which 
consists of 3 pillars concerning: minimum capital requirements, supervisory review process and 
market discipline requirements. This standard – despite it is a huge improvement of Basel I – is also 
a subject to criticism. The proposals of modifications of Basel II and the projects of systems that could 
replace it are put.

This paper presents main alternatives for Basel II:
− pre-commitment approach – PCA,
− requirement for issuing Mandatory Subordinated Debt – MSD),
− proposal of creating private system of deposit insurance cross-guarantee contracts system 

– CGC,
− and other proposals.
Notwithstanding none of the above proposals of systemic methodological solutions is a realistic 

alternative for Basel Capital Accord, some projects might be included in the planned modifications 
aiming at improving the Basel framework.

19 R. Demmel: Economic capital measurement. What will the future bring? KPMG, „Basel Briefing” 13, 
January 2008. 
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Wprowadzenie

H. Minsky był zapomnianym ekonomistą. Wybuch kryzysu finansowego w 2007 roku 
wywołał duży wzrost zainteresowania jego pracami. Zaczęły one osiągać na aukcjach in-
ternetowych ceny zbliżone do 1000 dolarów. W powszechne użycie wśród ekonomistów 
i w prasie ekonomicznej wszedł termin Minsky moment na opisanie górnego punktu zwrot-
nego w cyklu finansowym. Aby umożliwić współczesnym czytelnikom zapoznanie się 
z teorią niestabilności finansowej, lub jak nazywał ją H. Minsky z hipotezą niestabilności 
finansowej jego główne prace zostały wydane ponownie1. Ponieważ uważa się, że teoria ta 
ma znaczenie dla wyjaśnienia współczesnego kryzysu warto ją również przedstawić czy-
telnikowi polskiemu2.

Ponieważ wszystkie najważniejsze idee swojej teorii H. Minsky przedstawił w artyku-
łach zebranych w wydaniu książkowym, rekonstrukcja jego poglądów zostanie przedstawio-
na na podstawie najważniejszych artykułów z tego zbioru3. Tytuł tego zbioru „Czy to się może 
zdarzyć ponownie?” można uznać za proroczy w kontekście współczesnego kryzysu.

Ze względu na wąskie ramy artykułu nie jest możliwe zaprezentowanie pełnej re-
konstrukcji tej teorii. Uwaga zostanie skoncentrowana na przedstawieniu dwóch mecha-
nizmów prowadzących do niestabilności finansowej oraz scharakteryzowaniu momentu 
Minsky’ego. Na tej podstawie czytelnik będzie mógł wyrobić sobie przekonanie o aktual-
ności teorii niestabilności finansowej. 

Wpływ długu i sposobu jego weryfikacji na niestabilność gospodarki

Decyzje dzisiejsze o inwestycjach podejmowane są na podstawie przewidywanych 
zysków w przyszłości. W tym elemencie swego rozumowania H. Minsky nawiązuje do 

1 H.P. Minsky: Stabilizing an Unstable Economy. McGraw Hill, New York 2008; H.P. Minsky: John 
Maynard Keynes. McGraw Hill, New York 2008.

2 W polskiej literaturze opis tej teorii znajduje się w W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. 
Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 15–17.

3 H.P. Minsky: Can “It” Happen Again? Essays on Instability and Finance. M.E. Sharpe, Inc., New 
York 1984. 
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poglądów J.M. Keynesa4. Pierwszy element zaczerpnięty dotyczy rozumienia czasu. Wszel-
kie decyzje gospodarcze, dotyczące przyszłości obarczone są niepewnością. Drugi element 
dotyczy analizowania gospodarki pieniężnej z wyrafinowanymi instytucjami finansowy-
mi, wywierającymi wpływ na funkcjonowanie realnej gospodarki. Trzecim elementem 
jest koncepcja pieniądza. Pieniądz pojmowany jest jako rodzaj obligacji, służących do fi-
nansowania pozycji w aktywach finansowych. Pieniądz jest zatem zasłoną (veil of money) 
maskującą relację miedzy ostatecznym właścicielem majątku, a użytkownikiem aktywów 
kapitałowych.

Weryfikacją (validation) dzisiejszej decyzji o zaciągnięciu długu na sfinansowanie 
inwestycji obarczonej zawsze niepewnością będzie ukształtowanie się zrealizowanych zys-
ków na poziomie, umożliwiającym spłatę rat kapitałowych i odsetek. Pojawia się w związku 
z tym problem, co określa wielkość zysków zrealizowanych w przyszłości. 

H. Minsky rozwiązuje ten problem nawiązując do znanego twierdzenia Kaleckiego, 
że robotnicy konsumują tyle, ile zarabiają, a kapitaliści zarabiają tyle, ile wydają5. W inter-
pretacji H. Minsky’ego w najbardziej abstrakcyjnym modelu kapitaliści jedynie inwestują6. 
Zyski nie tylko są równe inwestycjom, lecz także wielkość zysków jest określona przez 
wielkość inwestycji w danym okresie. Na tej podstawie hipotezę niestabilności finansowej 
można uznać za finansową teorię inwestowania. Pojawia się w związku z tym kolejne py-
tanie, czy w gospodarce pieniężnej inwestycje mogą fluktuować w sposób prowadzący do 
powstawania w przyszłości zysków niższych, niż są przewidywane w momencie podejmo-
wania decyzji inwestycyjnych, czyli do powstania sytuacji, w której nie zostanie potwier-
dzona słuszność bieżących decyzji inwestycyjnych i co określa te fluktuacje.

Mechanizm kształtowania się zależności między długiem, a dochodem jest anali-
zowany w momencie pomyślnej koniunktury7. W poprzedzającym, niezbyt pomyślnym 
okresie ukształtowała się struktura zobowiązań, uwzględniająca marżę bezpieczeństwa po-
zwalająca mimo niesprzyjających warunków wywiązywać się z obsługi długu. W okresie 
pomyślnej koniunktury okazuje się, że przyjmowana poprzednio marża bezpieczeństwa 
jest zbyt duża.

H. Minsky uważa, że w gospodarce dochodzi wówczas do wspólnego eksperymento-
wania instytucji finansowych i przedsiębiorstw w poszukiwaniu dopuszczalnej struktury 
finansowania8. W kontraktach zawieranych przez przedsiębiorstwa z instytucjami finan-
sowymi rośnie wielkość akceptowanego udziału długu, co wywołuje następujące skutki: 
„Wzrost udziału długu w finansowaniu podnosi cenę aktywów kapitałowych i zwiększa 

4 H.P. Minsky: The Financial Instability Hypotesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to 
„Standard” Theory. W: H.P. Minsky: Can “It” Happen Again?..., s. 59–70.

5 M. Kalecki: Dzieła, tom 2, Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. PWE, Warszawa 1980, s. 149–150, 
526.

6 H.P. Minsky: Finance and Profit: The Changing Nature of American Business Cycles. W: H. Minsky: 
Can “It” Happen Again?..., s. 35–36.

7 H.P. Minsky: The Financial Instability Hypotesis..., s. 65.
8 Ibidem, s. 67.
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inwestycje. Kontynuacja tej tendencji doprowadza do przekształcenia gospodarki w gospo-
darkę boomu”9. 

Fundamentalna niestabilność gospodarki kapitalistycznej jest spowodowana jej ce-
chami dynamicznymi. Przekształcanie się okresu pomyślnej koniunktury w spekulacyjny 
boom inwestycyjny kończący się kryzysem byłoby niemożliwe bez endogenicznie rosnącej 
ilości pieniądza, który odgrywa aktywną rolę w gospodarce. Wzrost ten zapewniają inno-
wacje finansowe oraz rozszerzony udział dotychczasowych instrumentów10. 

W strukturze finansowania swoje udziały mają jednostki o finansowaniu hedge, spe-
kulacyjnym i Ponzi11. Jednostki o finansowaniu hedge charakteryzuje nadwyżka strumieni 
pieniężnych nad umownymi płatnościami wynikającymi z niespłaconych długów w każ-
dym okresie w przyszłości12. Jednostki o finansowaniu spekulacyjnym charakteryzują się 
z jednej strony wyższymi strumieniami pieniężnymi niż płatności z tytułu niespłaconych 
długów dla wszystkich okresów, objętych przewidywaniami łącznie, a z drugiej strony 
krótkoterminowymi płatnościami, wynikającymi z zobowiązań umownych przekraczają-
cymi krótkoterminowe strumienie wpływające. Jednostki te regulują odsetki, lecz nie mają 
zdolności spłaty rat kapitałowych w krótkim okresie czasu. Aby w pełni spłacać dług nie-
zbędne jest jego refinansowanie. Dla jednostek o finansowaniu Ponzi strumienie pieniężne 
w krótkim okresie czasu nie wystarczają na spłaty nie tylko rat kapitałowych, lecz także 
odsetek od długów13. Muszą zatem pożyczać, aby spłacać odsetki i z tego powodu ich dług 
rośnie. Finansowanie za pomocą długu jest dla nich dostępne tylko wtedy, gdy ich przewi-
dywane strumienie pieniężne są wyższe od płatności z tytułu niespłaconych długów dla 
wszystkich okresów łącznie. Wypłacalność tych jednostek jest uzależniona w dużym stop-
niu od możliwości sprzedania w przyszłości niezbędnej ilości ich aktywów po odpowiednio 
wysokiej cenie. Są one bardziej podatne, niż jednostki o finansowaniu spekulacyjnym na 
przekształcenie dodatniej wartości bieżącej firmy w ujemną i tym samym utratę wypłacal-
ności pod wpływem wzrostu stóp procentowych.

Zmiana struktury finansowania oznacza wzrost udziału jednostek o finansowaniu 
spekulacyjnym i Ponzi. Zwiększenie długo i krótkoterminowych stóp procentowych w sy-
tuacji konieczności refinansowania ich długu prowadzi do większego spadku rynkowej 
wartości aktywów, niż zobowiązań. Przekształcanie się jednostek o finansowaniu hedge 
w jednostki o finansowaniu spekulacyjnym, oraz jednostek o finansowaniu spekulacyjnym 
w jednostki o finansowaniu Ponzi w wyniku wzrostu zobowiązań płatniczych w porówna-
niu z wpływami gotówkowymi doprowadza do gwałtownej zmiany akceptowanej struktu-
ry finansowania. 

9 Ibidem, s. 66.
10 Ibidem.
11 H. Minsky: Finance and Profit..., s. 22–23.
12 Strumienie pieniężne są zdefiniowane jako zyski kapitałowe brutto, czyli EBIT pomniejszony o poda-

tek dochodowy – zob. H. Minsky: Finance and Profit..., s. 22.
13 Carlo Ponzi w 1920 r. stworzył w Stanach Zjednoczonych piramidę finansową.
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Malejąca skłonność instytucji finansowych do finansowania długiem wywołuje 
zmniejszenie się inwestycji. Prowadzi to do spadku zysku zrealizowanego poniżej zysku 
zaplanowanego w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie następuje pozy-
tywna weryfikacja decyzji z przeszłości o finansowaniu inwestycji długiem. Wyzwala to 
rosnące naciski na obniżenie stopy zadłużenia, co może wywołać panikę, prowadzącą do 
wyprzedaży aktywów i gwałtownego spadku ich cen. H. Minsky w najważniejszym wnio-
sku swojej teorii stwierdza, że; „…gospodarka kapitalistyczna endogenicznie generuje fi-
nansową strukturę, która jest podatna na finansowe kryzysy”14.

Niestabilność gospodarki euforycznej15 

Pod wpływem długotrwałego boomu inwestycyjnego w latach od 1963 do 1966 doszło 
do powstania i upowszechnienia się w ekonomii poglądu, że nastąpił koniec typowego cy-
klu koniunkturalnego. Fluktuacje gospodarcze będą dotyczyć tylko zmian dodatniej stopy 
wzrostu gospodarczego. Doktryna dostrajania ( fine tuning) wysunęła twierdzenie, że nawet 
spadki dodatniej stopy wzrostu dochodu byłyby możliwe do uniknięcia. 

Przedsiębiorcy pod wpływem sytuacji gospodarczej i dominujących poglądów eko-
nomicznych w swoich decyzjach inwestycyjnych zaczęli kierować się przekonaniem, że 
w przyszłości będzie występować stała ekspansja. H. Minsky gospodarkę cechującą się 
takimi zachowaniami inwestycyjnymi i takimi przewidywaniami nazwał gospodarką eu-
foryczną. 

Oczekiwania stałego wzrostu doprowadzają, po pierwsze do malejącej niepewności 
w przewidywaniach gospodarczych, po drugie, do uwzględniania stałej ekspansji przy 
określaniu przyszłych zysków brutto, będących podstawą obliczania wartości bieżącej 
przedsiębiorstwa i po trzecie do wzrostu wartości bieżącej przedsiębiorstw i ich aktywów 
kapitałowych. Wzrost spodziewanych stóp zwrotu z kapitału wywołuje jego brak w skali 
całej gospodarki, co z kolei doprowadza do wzrostu popytu na zewnętrzne źródła finanso-
wania.

W ekonomii euforycznej występuje szereg tendencji destabilizujących. Po pierwsze, 
wzrost spodziewanych stóp zwrotu z kapitału wywołuje jego brak w skali całej gospodarki, 
co z kolei doprowadza do wzrostu popytu na zewnętrzne źródła finansowania. Po drugie, 
następuje znaczący wzrost wartości istniejącego kapitału. Wzrost wartości firmy w wyniku 
wzrostu wartości przewidywanych strumieni pieniężnych zwiększa gotowość do płacenia 
wyższej ceny za dodatkowo nabywane aktywa kapitałowe. Po trzecie, w euforii instytucje 
finansowe akceptują strukturę zobowiązań swoją i pożyczkobiorców, którą dotychczas od-
rzucały, uwzględniając wyższe ryzyko i niepewność. W rezultacie dochodzi do wzrostu 
pieniężnych stóp procentowych, wywołanego zwiększającym się popytem inwestycyjnym, 

14 H.P. Minsky: The Financial Instability Hypotesis..., s. 68.
15 H.P. Minsky: The Financial Instability Revisited: The Economics of Disaster. W: H.P. Minsky, Can 

“It” Happen Again?..., s. 117–161.
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który cechuje się niską elastycznością względem rynkowych stóp procentowych i warun-
ków kredytowania. Stopy procentowe rosną również w rezultacie presji wywieranej na in-
stytucje finansowe, wywołanej finansowaniem aktywów o długim okresie życia w sytuacji 
zobowiązań krótkoterminowych lub na żądanie. Pojawia się również konkurencja o posia-
daczy tych depozytów za pomocą stóp procentowych, które rosną szybciej, niż inne stopy. 
Po czwarte, wykorzystywana jest przez instytucje finansowe możliwość finansowania in-
westycji za pomocą transformacji portfela, polegającej na zastępowaniu bonów skarbowych 
przez aktywa mniej płynne, dla których stopa zwrotu zależy od funkcjonowania gospodar-
ki realnej. Sposób finansowania ekspansji odrywający się od polityki monetarnej tworzy 
warunki dla inflacyjnej eksplozji. Po piąte, wzrost wartości aktywów prowadzi do wzrostu 
ceny akcji. Przyczynia się do tego również zwiększenie udziału kapitału obcego w finanso-
waniu, wywołujące wzrost stopy zwrotu z kapitału. Boom inwestycyjny pobudza boom na 
rynku akcji i vice versa.

Euforyczny okres ma jednak ograniczony czas życia. Wyższe stopy procentowe 
zwiększają koszt finansowania akcji i ograniczają zyski inwestorów. W rezultacie następuje 
zmniejszenie stopy wzrostu cen akcji, a następnie ich spadek. Doprowadza to łącznie z wy-
stąpieniem lokalnych i sektorowych depresji, wywołanych wzrostem stóp procentowych do 
pojawienia się wątpliwości, czy rzeczywiście gospodarka weszła w okres stałej ekspansji. 
Dochodzi do weryfikacji programów inwestycyjnych i poziomu zabezpieczeń przez kon-
frontację struktury zobowiązań, powstałej w okresie euforii z niższymi, niż oczekiwano 
rzeczywistymi przychodami inwestorów. Następuje spadek inwestycji z ich poziomu eufo-
rycznego, wywołujący zwrotnie dodatkowy spadek zysków zrealizowanych. Powstają wa-
runki do wystąpienia szoków finansowych oraz długiej depresji i stagnacji. 

Moment Minsky’ego

Obecny kryzys finansowy oczywiście spowodował zwrócenie uwagi na teorię nie-
stabilności finansowej. Wszedł do powszechnego użytku w prasie ekonomicznej i wśród 
ekonomistów termin Minsky moment. Pojawia się problem, czy jest to tylko inna nazwa na 
górny punkt zwrotny, czy termin wnoszący coś nowego do teorii ekonomii.

Termin ten można syntetycznie scharakteryzować za pomocą słów H. Minsky’ego: 
„Podczas gdy eksperymentowanie z rozszerzaniem struktury długów może być kontynuo-
wane przez lata i jest procesem stopniowego testowania limitów rynku przewartościowanie 
struktury długu, gdy coś pójdzie źle, może być całkowicie nagłe”16. Moment Minsky’ego 
odnosi się zatem do gwałtownego zakończenia okresu prosperity: „Panika może się rozwi-
nąć całkowicie nagle, gdy presja na obniżenie wskaźników zadłużenia wzrasta”17. 

Moment Minsky’ego ma związek z dojrzewaniem sytuacji w okresie boomu inwesty-
cyjnego do jego zaistnienia. Mechanizmy tego dojrzewania zostały opisane powyżej. 

16 H. Minsky: The Financial Instability Hypothesis..., s. 67. 
17 H. Minsky: Ibidem.
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W procesie cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej nadejście momentu 
Minsky’ego jest nieuchronne. Natomiast nieznany i najczęściej niespodziewany jest mo-
ment jego wystąpienia, bowiem wyzwalają go zaskakujące, negatywne zdarzenia gospo-
darcze. W przypadku ostatniego boomu zwraca się uwagę na to, że: „Początek paniki jest 
zwykle zapowiadany przez dramatyczny efekt: w czerwcu dwa należące do Bear Stearns 
fundusze hedgingowe które zainwestowały znacząco w obligacje bazujące na kredytach 
hipotecznych upadły”18. W rezultacie, jak podaje John Cassidy, dochodzi do spadku cen 
domów o 10% w skali rocznej, co oznacza że amerykańskie gospodarstwa domowe tracą 
rocznie majątek o wartości dwóch bilionów dolarów. Wystąpienie momentu Minsky’ego 
oznacza zatem gwałtowny spadek cen aktywów, wywindowanych w górę w okresie boo-
mu inwestycyjnego. Załamanie kreacji kredytu jest również naturalnym i nieuchronnym 
elementem, charakteryzującym moment Minsky’ego. Wskazuje na to C.J. Whalen mówiąc, 
że „…krach kredytowy (credit crunch) w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku może być 
trafnie opisany jako moment Minsky’ego”19. C.W. Calomiris opisując moment Minsky’ego 
wprowadza pojecie finansowego akceleratora: „Gdy ceny aktywów załamują się, negatyw-
ny efekt spadku majątku na zagregowany popyt jest wzmacniany przez „akcelerator finan-
sowy”: to jest załamujący się kredyt potęguje spadek zagregowanego popytu”20. 

Można stwierdzić, że ze względu na specyfikę współczesnych kryzysów, wywoła-
nych funkcjonowaniem rynków finansowych nazwanie górnego punktu zwrotnego cyklu 
momentem Minsky’ego jest uzasadnione. 

Krytyka teorii niestabilności finansowej

C.P. Kindleberger i R.Z. Aliber prezentują omówienie listy zarzutów krytycznych pod 
adresem teorii niestabilności finansowej21. Pierwszy rodzaj krytyki polega na wskazaniu, 
że każdy kryzys jest unikalny i w związku z tym ogólny model nie może go wyjaśnić. 
Drugi rodzaj polega na argumentowaniu, że ten typ modelu nie jest ważny z powodu zmian 
w środowisku biznesowym i ekonomicznym. Trzeci rodzaj krytyki wskazuje na to, że bań-
ki cen aktywów są wysoce nieprawdopodobne, ponieważ „wszystkie informacje są zawarte 
w cenach”.

Przebieg obecnego kryzysu jest podstawą do odrzucenia krytyki, że unikalność każ-
dego kryzysu wyklucza możliwość jego wyjaśnienia za pomocą ogólnego modelu oraz że 
zmiany instytucjonalne, polegające na wzroście korporacji, wyłonieniu się wielkich związ-

18 J. Cassidy: The Minsky Moment. February 4, 2008, http://www.newyorker.com/talk/comment/2008/
02/04/080204taco_talk_cassidy.

19 C.J. Whalen: The U.S. Credit Crunch of 2007. A Minsky Moment. The Levy Economics Institute of 
Bard College, Public Policy Brief, 2007, nr 92, s. 8.

20 C.W. Calomiris: Not (yet) a ‘Minsky moment’. W: The First Global Financial Crisis of the 21st Century. 
A VoxEU.org Publication, Centre for Economic Policy Research, London, June 2008, s. 77.

21 C.P. Kindleberger, R.Z. Aliber: Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises. John 
Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005, s. 33–35. 
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ków zawodowych i wielkiego rządu (big government), nowoczesnej bankowości i szybszej 
komunikacji wspierają gospodarkę i podważają model H. Minsky’ego.

Argument, że ceny odzwierciedlają fundamenty gospodarcze i bańki cen aktywów 
nie mogą występować upada pod wpływem kształtowania się w okresie poprzedzającym 
współczesny kryzys cen na rynku nieruchomości w wielu krajach oraz cen ropy naftowej po 
rozpoczęciu kryzysu. Krytyka A. Hansena, że model H. Minsky’ego wyjaśnia funkcjono-
wanie XIX-wiecznego kapitalizmu, a współcześnie zasadnicze znaczenie ma relacja miedzy 
inwestycjami a oszczędnościami, nie może zostać zaakceptowana. Takie podejście mieści 
się w nurcie wiodącym ekonomii, który abstrahuje od wpływu pieniądza i funkcjonowania 
rynków finansowych na gospodarkę realną, lub neguje istnienie takiego wpływu. Można 
również zauważyć, że keynesowski model cyklu koniunkturalnego nie wyklucza możliwo-
ści uwzględnienia wpływu na przebieg cyklu funkcjonowania rynku finansowego. 

Autor uważa, że można zgłosić wątpliwości, dotyczące rdzenia teorii niestabilności 
finansowej, którym jest zmiana struktury zobowiązań, polegająca na wzroście udziału 
jednostek o finansowaniu spekulacyjnym i Ponzi. Nie jest w pełni wyjaśnione, dlaczego 
kredytodawcy nie tylko kredytują, lecz również zwiększają kredytowanie jednostek o fi-
nansowaniu spekulacyjnym i Ponzi. Przecież takie zachowania powodują cykliczne wystę-
powanie wielkich strat w instytucjach finansowych. Mogłoby się wydawać, że bankowcy 
zachowują się nieracjonalnie, a nie jest przyjęte w ekonomii, żeby na takiej przesłance bu-
dować teorię.

Aby oddalić tego rodzaju zarzut można wskazać, że H. Minsky odwołuje się do celu 
instytucji finansowych, polegającego na maksymalizacji zysku. Czy jednak ogólnie pojęty 
motyw maksymalizacji zysku może być wystarczającą przesłanką dla wyjaśniania powta-
rzających się cyklicznie zachowań, które prowadzą do wielkich strat?

Podsumowanie

H. Minsky określa hipotezę niestabilności finansowej, jako: „…teorię wpływu długu 
na zachowanie systemu, która również uwzględnia sposób, w jaki dług jest weryfikowa-
ny”22. Odrzuca zatem koncepcję egzogenicznych szoków, które wywołują cykl koniunktu-
ralny. Przedstawia własną teorię inwestycji i teorię finansowego cyklu inwestycyjnego. 

Fundamentalna niestabilność gospodarki kapitalistycznej jest spowodowana jej ce-
chami dynamicznymi. Generuje ona endogenicznie finansową strukturę, która jest podat-
na na finansowe kryzysy. Jej ukształtowanie następuje w okresie pomyślnej koniunktury 
w wyniku wspólnego eksperymentowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw w po-
szukiwaniu dopuszczalnej struktury finansowania. 

Szczególne znaczenie dla wyjaśniania współczesnego kryzysu ma analiza funkcjono-
wania gospodarki euforycznej, przedstawiona przez H. Minsky’ego. Decyzje o podejmowa-

22 H.P. Minsky: The Financial Instability Hypothesis. Working Paper No. 74, The Jerome Levy Econom-
ics Institute of Bard College, May 1992, s. 6, http://www.levy.org/pubs/wp74.pdf.
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niu inwestycji oraz finansowaniu ich za pomocą długu są podejmowane na podstawie prze-
konania, że w przyszłości zapewniona jest stała ekspansja. W takiej gospodarce występuje 
szereg destabilizujących efektów, m.in. szybki wzrost inwestycji, wzrost cen aktywów kapi-
tałowych, akceptacja przez instytucje finansowe własnej struktury zobowiązań i pożyczko-
biorców, którą w innych warunkach odrzucały czy zwiększenie stóp procentowych. Koniec 
okresu euforycznego może mieć gwałtowny charakter, przyjmujący postać paniki i szoków 
finansowych, a także w jego następstwie może dojść do długotrwałej depresji i stagnacji.

HYMAN MINSKY’S FINANCIAL INSTABILITY THEORY

Summary

H. Minsky’s financial instability theory is based on taking essential features of modern capi-
talism with its sophisticated financial system and money actively influencing the real economy into 
account. The key determinant of capitalist economy instability is financial system functioning. The 
most important conclusion of H. Minsky’s theory stated that: “…a capitalist economy endogenously 
generates a financial structure which is susceptible to financial crises...”23 It is created in good times 
as a result of financial institutions and economic units common experimenting in looking for the 
limits of the financial structure.

Active role of money in economy is stressed. Transformation of good times into speculative 
investment boom would be impossible without an endogenous quantity of money increase. An impor-
tant part of this increase is created by financial innovations.

Minskyan financial instability hypothesis concentrates on the impact of debt and a way of its 
validation on economy. It is the example of the creative use of micro and macroeconomic analysis. 
H. Minsky demonstrates a collision between current microeconomic investment decisions made by 
firms and banks and macroeconomic validation of these decisions in the future. Financial system fun-
ctioning leads to an aggregate investment decrease in the future below the level which is necessary 
to determine realized profits equal to planned microeconomic profits. Expectations of future profits 
as a basis of the current investment decisions are not validated. Consequently, speculative and Ponzi 
financing units become unable to fulfill all of their contractual payment obligations. Conditions for 
crisis are generated and essential element of it will be a credit crunch.

23 H.P. Minsky: The Financial Instability Hypotesi..., s. 68.
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CZY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ UPADŁOŚĆ MAŁEJ FIRMY?

Wprowadzenie

Powszechnie panuje przekonanie, że najmniejsze przedsiębiorstwa często bankrutują 
z powodu słabej kondycji finansowej i braku środków pieniężnych. Stąd pojawia się po-
trzeba analizy wypłacalności i poszukiwania czynników ją determinujących w tej grupie 
przedsiębiorstw. Problem bankructwa małych firm, a także metod jego przewidywania, jest 
szczególnie aktualny obecnie, w dobie kryzysu gospodarczego. 

Celem artykułu jest ustalenie czy modele służące do przewidywania niewypłacalno-
ści przedsiębiorstw1 mogą być zastosowane w małych przedsiębiorstwach. Zdecydowana 
większość modeli wczesnego ostrzegania o bankructwie oparta jest o sprawozdania fi-
nansowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, zatem dużych przedsię-
biorstw. Ponadto występuje problem aplikacji owych modeli w małych przedsiębiorstwach, 
ze względu na fakt, że zdecydowana większość małych firm prowadzi jedynie ewidencję 
podatkową. Rodzi się zatem pytanie, czy na potrzeby przewidywania zagrożenia niewypła-
calnością małych przedsiębiorstw nie powinny być skonstruowane odrębne modele oparte 
jedynie o informacje finansowe, którymi te przedsiębiorstwa dysponują. Jakie trudności 
mogą pojawić się w procesie określania modeli małych firm? Jaka byłby ich praktyczna 
użyteczność: kto byłby zainteresowany, a także czy występowałyby problemy z aplikacją 
w praktyce.

Polskie systemy wczesnego ostrzegania 

Modele oceny zagrożenia bankructwem opracowane na bazie materiału statystycz-
nego jednego kraju nie powinny być wykorzystane w innych gospodarkach. Wynika to 
między innymi z różnic w sprawozdawczości finansowej, odmiennych uwarunkowań funk-
cjonowania, różnego poziomu rozwoju gospodarczego. Z tego względu dla warunków pol-
skich powstało kilkanaście modeli (np. K. Michaluk, B. Prusak, M. Pogodzińska i S. Sojak, 

1 Zwane także modelami Z-Score lub systemami wczesnego ostrzegania.
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J. Gajdka i D. Stos, D. Hadasik, A. Hołda, D. Wierzba, A. Pogorzelski, J. Janek i M. Żu-
chowski, M. Gruszczyński, D. Wędzki, P. Stępień i T. Strąk, E. Mączyńska)2.

Dobór modelu do analizy wypłacalności przedsiębiorstw powinien być podykto-
wany: jego aktualnością, adekwatnością branży oraz wielkością przedsiębiorstwa. Więk-
szość polskich modeli została opracowana na podstawie danych statystycznych pozyska-
nych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z powodzeniem można je stosować 
w większych przedsiębiorstwach, natomiast prognozowanie wypłacalności przedsiębiorstw 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie tych modeli budzi wątpliwości. 
Model B. Prusaka jest jedynym modelem dedykowanym sektorowi MSP, z tego względu, że 
opracowanym na podstawie sprawozdań 140 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyj-
nych3. Został sporządzony w dwóch wersjach: do oceny zagrożenia finansowego z wyprze-
dzeniem rocznym i dwuletnim. Rodzi się jednak pytanie w jakim zakresie model ten może 
być stosowany w przedsiębiorstwach małych i średnich, które nie prowadzą pełnej księgo-
wości, skoro w modelu tym wymagane są takie dane jak: wartość średnia sumy bilansowej, 
wynik ze sprzedaży, koszty operacyjne bez pozostałych kosztów operacyjnych4.

Wykorzystanie modeli wczesnego ostrzegania do identyfikacji ryzyka upadłości 
w sektorze MSP – wyniki badań empirycznych

Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki badań autorki związane z zastosowaniem 
dwóch modeli w zakresie przewidywania zagrożenia bankructwem w grupie mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Jeden z modeli tzw. „poznański”5 opracowany przez zespół, 
w skład którego weszli: M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki6, został oparty o sprawozdania 
finansowe spółek notowanych na GPW, natomiast drugi, wspominany już model B. Prusa-
ka, został przygotowany na podstawie sprawozdań finansowych małych firm7. 

2 Więcej P. Antonowicz: Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstw. ODDK, Gdańsk 2007; B. Prusak: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego 
przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005.

3 B. Prusak: op.cit., s. 147–155.
4 Postać modelu B. Prusaka: +6,9973 (Wynik ze sprzedaży/wartość średnia sumy bilansowej) 

+0,1191(Koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów operacyjnych)/wartość średnia zobowiązań krótko-
terminowych bez funduszy specjalnych i krótkoterminowych) +0,1932 (Aktywa obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) – 1,1760. Wartość graniczna: 0 (zero).

5 Postać modelu „poznańskiego”: +3,562 (Wynik finansowy netto/suma bilansowa) +1,588 [(aktywa 
obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe]+4,288 (Kapitał stały/suma bilansowa) +6,719 (Wynik 
ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży) -2,368. Wartość graniczna: 0 (zero).

6 M. Hamrol: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa – model „poznański” analizy dyskrymina-
cyjnej. „Plus” 2004, nr 28.

7 Badania empiryczne zostały oparte o sprawozdania finansowe przedsiębiorstw z sektora MSP. Spra-
wozdania finansowe obejmowały lata 1995–2004 i pozyskane zostały z bazy opracowanej przez Wywia-
downię Gospodarczą InfoCredit. Liczba badanych przedsiębiorstw dla poszczególnych lat kształtowała się 
następująco: 1995 r. – 863, 1996 r. – 2131, 1997 r. – 3309, 1998 r. – 5109, 1999 r. – 7302, 2000 r. – 8581, 2001 
r. – 11 881, 2002 r. – 11 968, 2003 r. – 13 654, 2004 r. – 12 241. Grupa przedsiębiorstw z sektora MSP została 
podzielona na podstawie kryterium liczby osób zatrudnionych na trzy podgrupy na: mikroprzedsiębior-



506 Katarzyna Prędkiewicz

Na podstawie wybranych modeli obliczono wskaźniki bankructwa dla poszczegól-
nych przedsiębiorstw w latach 2000–2004. Następnie usunięto obserwacje nietypowe i obli-
czono liczbę firm i ich odsetek w każdej grupie (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), 
dla których wskaźnik kształtował się poniżej punktu granicznego (rys. 1, tab. 1).
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Rys. 1.  Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem według modelu „poznańskiego”

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 1

Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem według modelu „poznańskiego” 

Odsetek firm zagrożonych bankructwem (według modelu „poznańskiego”)
 mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa

2000 35 31 23
2001 35 29 23
2002 35 29 23
2003 29 25 21
2004 25 21 17

Źródło:  opracowanie własne.

Wnioski są jednoznaczne: w każdym roku największy odsetek przedsiębiorstw za-
grożonych bankructwem zaobserwowano wśród mikroprzedsiębiorstw, najmniejszy wśród 
firm średnich. Jednocześnie od 2002 roku wyraźnie spada odsetek przedsiębiorstw zagro-
żonych bankructwem w każdej z badanych grup. W 2000 roku w grupie mikroprzedsię-

stwa (do 9 zatrudnionych), małe przedsiębiorstwa (10–49 zatrudnionych) oraz średnie przedsiębiorstwa 
(50–249 zatrudnionych).
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biorstw, niemal 1/3 firm została zaklasyfikowana jako zagrożone bankructwem, podczas 
gdy w roku 2004 już tylko 1/4. W takim samym stopniu sytuacja uległa poprawie w mikro 
i małych przedsiębiorstwach – odsetek firm zagrożonych bankructwem zmienił się o 10 
punktów procentowych, podczas gdy w średnich przedsiębiorstwach o 6 punktów. Wynika-
ło to z dobrej sytuacji gospodarczej i poprawiającej się kondycji firm w tamtym okresie.

Na podstawie modelu B. Prusaka, opracowanego dla MSP wnioski były podobne, 
aczkolwiek różnice pomiędzy mikro-, małymi i średnimi mniejsze (tab. 2). Model Pruska 
został opracowany dla przedsiębiorstw z branży przemysłowej – porównywano więc tylko 
ten sektor.

Przeprowadzona wyżej analiza dostarcza dowodów, iż kondycja finansowa przedsię-
biorstwa, a w szczególności płynność i wypłacalność pozostaje w związku z jego wiel-
kością. Oba modele, zarówno opracowany na podstawie sprawozdań spółek notowanych 
na GPW, jak i małych przedsiębiorstw prowadzą do podobnych wniosków jeżeli chodzi 
o ogólne kształtowanie się zjawiska niewypłacalności w mikro, małych i średnich firmach 
(im mniejsza firma, tym większe ryzyko niewypłacalności). Jeżeli jednak porównamy od-
setek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem w każdej grupie i w poszczególnych la-
tach, pojawiają się znaczne rozbieżności. Model B. Prusaka klasyfikuje większą liczbę firm 
w każdej grupie jako zagrożone niewypłacalnością niż „model poznański”. Stąd wniosek, 
iż modele oparte o sprawozdania dużych przedsiębiorstw nie identyfikują wszystkich firm 
zagrożonych niewypłacalnością w grupie MSP. Wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie 
dla wypłacalności firmy i model prognozowania niewypłacalności dla MSP powinien rów-
nież uwzględniać fakt wielkości firmy. Autorka testowała modele dla jednej branży (prze-
mysłowej), zatem ewentualny postulat o znaczeniu branży w której funkcjonuje przedsię-
biorstwo dla stopnia zagrożenia bankructwem, w tym miejscu nie może być podniesiony. 
Aczkolwiek również powinien być uwzględniony, gdyż małe przedsiębiorstwa wybierają 
branże w których notuje się najwięcej bankructw (handel hurtowy i detaliczny, hotele i re-
stauracje). 

Tabela 2

Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem według modelu B. Prusaka

Odsetek firm zagrożonych bankructwem (według modelu B. Prusaka)
mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa

2000 42 39 38
2001 44 39 40
2002 42 41 40
2003 38 36 37
2004 35 32 32

Źródło:  opracowanie własne.
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Podsumowując, modele oparte o sprawozdania dużych przedsiębiorstw nie powinny 
być stosowane w procesie oceny ryzyka niewypłacalności firm małych.

Identyfikacja problemów związanych z budową modeli prognozowania upadłości 
w małych firmach

Budowa i wykorzystanie modeli Z-score w małych przedsiębiorstwach wiąże się z za-
sadniczymi problemami:

1. Trudności z pozyskaniem danych finansowych, gdyż zdecydowana większość ma-
łych przedsiębiorstw nie prowadzi pełnej księgowości i nie sporządza sprawozdań 
finansowych.

2. Większego znaczenia cech jakościowych niż ilościowych dla wypłacalności ma-
łych przedsiębiorstw i problem ich pozyskania.

3. Problem doboru próby testowej i uczącej się – małe przedsiębiorstwa prowadzone 
są przez osoby fizyczne, które do tej pory w niewielkim zakresie ogłaszały upad-
łość.

Problem z informacjami finansowymi małych przedsiębiorstw jest niejako podwójny. 
Po pierwsze informacje finansowe małych przedsiębiorstw są trudno dostępne i należałoby 
je pozyskiwać bezpośrednio od właścicieli małych firm, gdyż nie mają oni obowiązku ich 
publikowania czy składania w rejestrze przedsiębiorców. Po drugie małe firmy nie prowa-
dzą pełnej księgowości, a najczęściej jedynie uproszczone ewidencje podatkowe, z których 
trudno pozyskać dane do analizy finansowej. 

Zakres danych finansowych, które można by pozyskać od przedsiębiorców jest ściśle 
związany ze sposobem rozliczania podatku (karta, ryczał, zasady ogólne). Wybór karty 
podatkowej całkowicie eliminuje możliwość oceny finansowej przedsiębiorstwa. W przy-
padku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niewiele się zmienia: przedsiębiorstwo 
jedynie ewidencjonuje przychody i prowadzi wykaz środków trwałych oraz ewidencję wy-
posażenia. Wybór rozliczania podatku na zasadach ogólnych wiąże się z prowadzeniem 
księgi przychodów i rozchodów, w której zakres wprowadzanych informacji jest szerszy. 
Przede wszystkim przedsiębiorca zna wielkość przychodów ze sprzedaży oraz pozostałych 
przychodów, a co najważniejsze orientuje się jakie poniósł koszty w związku z prowadzoną 
działalnością. Zasób informacji dostępny małemu przedsiębiorcy z obowiązkowych ewi-
dencji podatkowych jest więc ograniczony. W tabeli 3 zestawiono, które grupy wskaźników 
może małe przedsiębiorstwo ustalić na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozcho-
dów oraz ewidencji stosowanej w przypadku ryczałtu.

Pozyskanie wybranych informacji finansowych od przedsiębiorcy jest możliwe, ale 
tylko gdy wykaże on dobrą wolę i podzieli się nimi z podmiotem, który chce ocenić jego 
wypłacalność. Zatem wtedy, gdy będzie miał w tym swój własny interes np. uzyskanie 
kredytu bankowego, dotacji unijnej. W tabeli 4 zaprezentowano jakich informacji może 
udzielić przedsiębiorca, jeżeli prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ka-



509Czy można przewidzieć upadłość małej firmy?

pitał własny może być ustalony jako różnica pomiędzy sumą aktywów przedsiębiorstwa, 
a długiem oraz dochodem netto.

Tabela 3

Możliwości ustalenia wskaźników na podstawie obowiązkowych ewidencji podatkowych

Grupa wskaźników Księga przychodów i rozchodów Ryczałt

Wskaźniki płynności Nie ma możliwości ustalenia Nie ma możliwości ustalenia
Zadłużenia Nie ma możliwości ustalenia Nie ma możliwości ustalenia
Zdolności do obsługi 
długu

Wskaźnik pokrycia obsługi długu, jeżeli 
za zysk brutto przyjmiemy dochód podat-
kowy

Nie ma możliwości ustalenia

Wskaźniki rentow-
ności

Rentowność sprzedaży – co miesiąc 
i na koniec roku

Nie ma możliwości ustalenia

Sprawność działania Rotacja zapasów – na koniec roku
Wydajność zatrudnienia – co miesiąc 
i na koniec roku
Produktywność środków trwałych 
– co miesiąc i na koniec roku

Nie ma możliwości ustalenia

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 4

Uproszczone sprawozdania finansowe

Bilans

Aktywa Pasywa
Wartość wyposażenia firmy Kapitał własny 

(suma aktywów – zobowiązania – dochód netto)
Zapasy towarów (bez towarów wziętych w komis) Zobowiązania wobec banków 

Należności od odbiorców Zobowiązania wobec dostawców

Środki pieniężne w kasie i na rachunku Dochód netto

Rachunek wyników

1 Przychody ze sprzedanych towarów, usług i produktów

2 Pozostałe przychody

3 Razem przychody (1+2)

4 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu

5 Koszty uboczne zakupu

6 Wydatki (koszty) w tym: reklama, wynagrodzenia, pozostałe

7 Dochód brutto (3 – 4 – 5 – 6)

8 Dochód netto 

Źródło:  opracowanie własne.
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Podsumowując rozważania na temat skąpych informacji finansowych w małych 
przedsiębiorstwach, należy stwierdzić, że problematyczne byłoby zarówno zbudowanie mo-
delu Z-score dla małych przedsiębiorstw, jak i jego ewentualne wykorzystanie w praktyce. 
Z pewnością model prognozowania zagrożenia finansowego zbudowany dla małego przed-
siębiorstwa nie spełniłby postulatu w stosunku do danych wyjściowych8, które powinny 
być precyzyjnie ustalone, a także dostępne dla jak najszerszego grona zainteresowanych 
podmiotów9. 

W przypadku analizy wypłacalności małych przedsiębiorstw wydaje się, że więk-
szego znaczenia od danych finansowych nabierają informacje o charakterze jakościowym. 
Mała firma silnie uzależniona jest od osoby właściciela i jego cechy (wykształcenie, wiek, 
doświadczenie, stosunek do ryzyka i wiedzy, liczba prowadzonych firm, osobowość, zasady 
moralne) niejednokrotnie mają decydujący wpływ na sytuację finansową jego firmy. Cechy 
te są oczywiście trudno dostępne dla osób z zewnątrz, a ich ujęcie w modelu prognozowania 
sytuacji finansowej uniemożliwiłoby jego praktyczne wykorzystanie. Są jednak takie ce-
chy, oprócz informacji stricte finansowych, które można by uwzględnić i są stosunkowo ła-
twe do sprawdzenia, jak: branża, wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych 
osób, lata funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Zatem, ewentualny model prognozo-
wania niewypłacalności w małych przedsiębiorstwach powinien być modelem bazującym 
zarówno na finansowych danych ilościowych, a także cechach jakościowych.

Budowa modelu Z-Score dla małych przedsiębiorstw bez sprawozdawczości finan-
sowej rodzi również inne kłopoty, a mianowicie problem doboru próby uczącej się i pró-
by testowej. W dotychczas budowanych modelach podział na bankrutów i niebankrutów, 
był dokonywany na podstawie informacji o ogłoszeniu upadłości przez firmę (postawienie 
w stan upadłości). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na strukturę zarejestrowanych 
w Polsce przedsiębiorstw według ich form prawnych oraz strukturę firm ogłaszających 
niewypłacalność. Upadłości w Polsce najczęściej zdarzają się wśród spółek z ograniczo-
ną odpowiedzialnością (w 2008 roku: spółki z o.o. stanowiły 63% wszystkich upadłości, 
a przedsiębiorcy 20%10). Według Głównego Urzędu Statystycznego wśród prawie 3,5 mln 

8 E. Mączyńska: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. SGH, Oficyna Wy-
dawnicza, Warszawa 2008, s. 245.

9 Obecnie pojawiła się pewna szansa, że zwiększy się liczba małych przedsiębiorstw sporządzają-
cych sprawozdania finansowe w związku z obniżeniem minimalnego kapitału w spółce z o.o. z 50 tys. 
do 5 tys. zł (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość) i zwiększenia 
popularności tej formy prawnej wśród małych przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony również od 2009 
zwiększył się limit przychodów, po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe z 800 tys. 
euro do 1200 tys. euro, zatem sporo małych firm prowadzonych w innej formie organizacyjno-prawnej niż 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które miały założyć księgi rachunkowe uniknie tego obowiąz-
ku. Większość małych przedsiębiorstw jednak i tak nie przejmuje się zbytnio owym limitem i obchodzi 
obowiązek założenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu granicznego obrotu zakładając kolejne spółki 
o podobnym profilu działalności i kontrolując przychody w taki sposób, aby w żadnej nie przekroczyć 
limitu.

10 Raport Coface Poland na temat upadłości firm w Polsce w roku 2008 (www.coface.pl).
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firm zarejestrowanych (3,3 mln aktywnych) około 3 mln to przedsiębiorcy, a tylko ok. 500 
tys. to tzw. osoby prawne czyli spółki kapitałowe. 

Z kolei jeżeli przyjrzymy się liczbie przedsiębiorstw wyrejestrowanych z rejestru RE-
GON zauważamy, że w roku 2002 zostało wykreślonych około 184 tys., a w roku 2004 
194 tys. (tab. 5). Tym samym liczba przedsiębiorstw które ogłosiły upadłość stanowi zale-
dwie 1,01% w 2002 roku i 0,68% w 2004 zlikwidowanych podmiotów.

Tabela 5 

Liczba bankructw w stosunku do liczby wyrejestrowanych z systemu REGON przedsiębiorstw

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Liczba bankructw 794 864 1017 1289 1674 1863 1798 1116
Liczba firm wykre-
ślonych z rejestru 
REGON

311 088 289 426 176 292 187 610 168 608 184 948 144 762 164 666

% udział firm bankru-
tów w liczbie wyreje-
strowanych firm

0,26 0,30 0,58 0,69 0,99 1,01 1,24 0,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statycznych GUS (www.stat.gov.pl) oraz informacja 
prasowa Euler Hermes w Polsce: Dalszy spadek liczby bankructw w 2006 r. Jak długo jeszcze 
utrzyma się taki stan? (www.eulerhermes.pl).

Natychmiast nasuwa się pytanie dlaczego liczba bankructw jest tak mała w stosunku 
do wszystkich przedsiębiorstw wyrejestrowanych z systemu REGON. Skoro bankructwo 
formalnie dotyka tylko niewielkiej liczby firm jakie były czynniki które doprowadziły do 
wyrejestrowania pozostałych podmiotów? Wydaje się, że wiele przedsiębiorstw bankrutuje 
bez formalnego ogłoszenia upadłości. Pamiętać należy również, że aktualność statystyki 
REGON ustala się na 50%, w szczególności co do wyrejestrowywania przedsiębiorstw. 
Wielu przedsiębiorców po zakończeniu działalności, zwykle zapomina o ostatnim formal-
nym kroku do zakończenia działalności – zgłoszeniu tego faktu w urzędzie statystycznym. 

Przypuszczalnie więc wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które utraciły płyn-
ność finansową i w wyniku tego zbankrutowały, kończy działalność bez formalnego ogła-
szania upadłości. W tej sytuacji dotarcie do małych firm bankrutów, przy ewentualnym 
projektowaniu modelu oceny kondycji finansowej małego przedsiębiorcy jest zadaniem 
niemal niewykonalnym i tym samym problematyczne będzie utworzenie próby uczącej 
i testowej, jak i sama budowa modelu.

Podsumowanie

Prognozowanie niewypłacalności małej firmy, która nie sporządza sprawozdań fi-
nansowych (a jest to zdecydowana większość) w świetle wyżej przedstawionych uwarunko-
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wań wydaje się być zadaniem dosyć trudnym. Budowa modelu prognozowania bankructwa 
dla małych firm wymagałaby sporo wysiłku ze strony podmiotu, który by się podjął tego 
zadania. Problematyczne byłoby znalezienie grupy uczącej, kontrolnej i testowej. W celu 
pozyskania informacji finansowych należałoby się bezpośrednio kontaktować z właścicie-
lami małych firm i liczyć na ich dobrą wolę w ich ujawnianiu. Ponadto model taki po kilku 
latach uległby dezaktualizacji. Rodzi się również pytanie o jego walory praktyczne. Pod-
mioty, które chciałyby zastosować taki model do oceny małej firmy, napotkałyby również 
na barierę informacyjną, w szczególności, kiedy właściciel wiedziałby, że jego sytuacja 
finansowa nie jest dobra, mógłby odmówić podania informacji niezbędnych do jego oceny. 
Najpewniej modelem takim zainteresowane byłyby banki i inni kapitałodawcy (np. fundu-
sze poręczeniowe, pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze VC, Seed Capital, aniołowie 
biznesu), w mniejszym stopniu małe firmy będące kontrahentem (dostawcą, odbiorcą). 

CAN WE PREDICT BANKRUPTCY OF SMALL FIRM?

Summary

In this paper author tries to answer a question if the bankruptcy of small companies can be 
predicted. Author presents methods and results of empirical research of solvency in small and me-
dium companies and proofs that model used to predict insolvency based on financial statement of 
big companies can not be used in small firms. Then problems connected with building such models 
dedicated to small companies were presented such as: problems with access to financial information, 
importance of qualitative information in forecasting bankruptcy of small enterprise. There were also 
presented problems with putting such models into practice.
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WPŁYW ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ UPADŁOŚCI 
NA ZMIANĘ ICH LICZBY

Wprowadzenie

Obserwowany w ubiegłym roku rozwój światowego kryzysu gospodarczego, pomi-
mo zapowiadanych pakietów stymulujących poszczególne gospodarki, wywołał recesję 
w państwach OECD, a także drastyczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarek wscho-
dzących. Z uwagi na różne czynniki stymulujące wzrost gospodarczy poszczególnych kra-
jów w ostatnich latach, różna jest skala i zakres obecnego kryzysu, niemniej jednak w skali 
mikro, w takich właśnie sytuacjach obserwuje się gwałtowne problemy płatnicze przedsię-
biorstw, a w ślad za nimi wzrost liczby upadłości. Okoliczności te, skłoniły autorkę artykułu 
do bardziej wnikliwej analizy skali niewypłacalności polskich przedsiębiorstw.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zjawiska upadłości polskich przedsię-
biorstw w latach 1997–2007 oraz próba wskazania prawidłowości rządzących tym zjawi-
skiem w naszej gospodarce. W szczególności analizą objęto zmianę regulacji prawnej oraz 
jej wpływ na skalę obserwowanych bankructw osadzając badaną zależność w realiach wy-
stępującego w badanym okresie wzrostu gospodarczego.

Pojęcie niewypłacalności na gruncie prawa polskiego

Pojęcie niewypłacalności na gruncie prawa polskiego należy rozpatrywać przede 
wszystkim w kontekście dwóch regulacji prawnych. Pierwsza z tych regulacji prawnych, 
to Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku Prawo 
upadłościowe1, które co do zasady obowiązywało do dnia 30 września 2003 roku. Druga 
z tych regulacji prawnych to obecnie obowiązująca ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Pra-

1 Tekst pierwotny: DzU 1934, nr 93, poz. 834, dalej cytowane jako Prawo upadłościowe; regulacja ta 
później była wielokrotnie nowelizowana. Przez okres realnego socjalizmu regulacja ta była w prakty-
ce martwa z uwagi na specyficzny charakter gospodarki tamtego okresu, natomiast powróciła w okresie 
transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku. W tamtym okresie stosowany był tekst jednolity, opublikowany 
w: DzU 1991, nr 118, poz. 512, który następnie był wielokrotnie nowelizowany.
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wo upadłościowe i naprawcze2, która co do zasady weszła w życie z dniem 1 października 
2003 roku.

Prawo upadłościowe z 1934 roku uznawało, że podstawą do ogłoszenia upadłości 
przedsiębiorcy jest stan, w którym zaprzestał on płacenia długów (art. 1 § 1 Prawa upadłoś-
ciowego), przy czym krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych 
trudności nie mogło być podstawą ogłoszenia upadłości (art. 2 Prawa upadłościowego). 
Doktryna prawa uznawała więc, że podstawą ogłoszenia było trwałe zaprzestanie płacenia 
długów. Drugą podstawą do ogłoszenia upadłości, ale ograniczoną tylko do osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale podlegających 
Prawu upadłościowemu, była sytuacja, w której majątek takiej jednostki nie wystarczał na 
zaspokojenie długów (art. 1 § 2 Prawa upadłościowego). 

Obecnie obowiązujące ustawowe pojęcie niewypłacalności jest zdefiniowane w art. 11 
ust. 1 Pun, który stanowi, iż dłużnik jest niewypłacalny, gdy nie wykonuje swych wyma-
galnych zobowiązań. Ponadto w stosunku do jednostek organizacyjnych, zarówno posiada-
jących, jak i nie posiadających osobowości prawnej, rozszerzono pojęcie niewypłacalności 
na sytuację, w której zobowiązania jednostki organizacyjnej przekroczą wartość jej mająt-
ku. W tym przypadku niewypłacalność występuje nawet w sytuacji, gdy dana jednostka 
organizacyjna na bieżąco wykonuje swe zobowiązania.

Wstępne porównanie obu regulacji wskazuje, że:
1) wydaje się, iż występuje znacząca różnica w pierwszej podstawie do ogłoszenia 

upadłości (dawniej: trwałe zaprzestanie płacenia długów, obecnie: niewykonywa-
nie wymagalnych zobowiązań);

2) druga podstawa do ogłoszenia upadłości (dawniej: majątek nie wystarcza na zaspo-
kojenie długów, obecnie: zobowiązania przekraczają wartość majątku) nie została 
w zasadniczy sposób zmieniona;

3) potrzebna jest dokładniejsza analiza pierwszej podstawy do ogłoszenia upadłości.
Orzecznictwo sądowe, wypowiadając się na temat sposobu rozumienia pojęcia „trwa-

łego zaprzestania płacenia długów” jako podstawy do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, 
sformułowało w szczególności następujące opinie: 

1) „zaniechanie przez przedsiębiorcę zapłaty kilku tylko drobnych długów oraz jedne-
go, wprawdzie większego, jednak wątpliwego, nie może być poczytane za zaprze-
stanie płacenia długów” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 1936 r., 
sygn. II C 2907/353), i dalej: „w niezaspokojeniu niewykonalnej i spornej pretensji 
(...) nie można upatrywać zaprzestania płacenia długów, a co najwyżej mogło za-
chodzić (...) krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów, wskutek przejściowych 
trudności, nie mogące być według art. 2 Prawa upadłościowego podstawą ogło-
szenia upadłości. Podstawę ogłoszenia upadłości stanowi zasadniczo niewypłacal-

2 DzU 60, poz. 535 ze zm., dalej w skrócie Pun oraz Prawo upadłościowe i naprawcze. 
3 OSN (C) 1936, nr 9, poz. 366; OSP 1936, nr 1, poz. 309.
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ność dłużnika przejawiająca się w zaprzestaniu płacenia długów ale nie można 
jej upatrywać w przypadku, gdy dłużnik nie wyrównuje pewnej choćby znacz-
niejszej wierzytelności niewykonalnej, bo uważa ją za nienależną. Jednak wniosek 
o ogłoszenie upadłości nie jest i nie może być środkiem presji wobec dłużnika dla 
uzyskania rychlejszego zaspokojenia wierzyciela, zwłaszcza, że ogłoszenie upad-
łości jest zarządzeniem o bardzo doniosłych skutkach, gdyż pozbawia dłużnika 
prawa rozporządzania i zarządzania swym majątkiem, oraz możności korzystania 
z niego”4; 

2) „nie ma zaprzestania płacenia długów, gdy dłużnik nie płaci, ponieważ nie uznaje 
obowiązku zapłaty” (Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1938 r., 
sygn. III C 487/385);

3) „zgodnie z treścią art. 1 § 1 i art. 2 Prawa upadłościowego zaprzestanie płacenia 
długów, jako przesłanka upadłości, musi mieć trwały charakter, co oznacza, że 
dłużnik nie tylko obecnie nie płaci długów, ale także nie będzie tego czynił w przy-
szłości z powodu braku niezbędnych środków. Oceny tej dokonuje się na podstawie 
aktualnej sytuacji dłużnika. Jeżeli dłużnik nie płaci długów, ale rozporządza środ-
kami pieniężnymi w ten sposób, że przeznacza je na nakłady inwestycyjne mające 
na celu podjęcie określonej działalności produkcyjnej, która w stosunkowo krótkim 
okresie czasie ma przynieść znaczące zyski, to wówczas nie można zasadnie za-
kładać, że zaprzestanie płacenia długów ma trwały charakter, ale przeciwnie – jest 
to tylko stan przejściowy, wyłączający ogłoszenie upadłości w związku z treścią 
art. 2 prawa upadłościowego” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerw-
ca 2000 r., sygn. V CKN 1117/006);

4) „podstawą ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest trwa-
łe zaprzestanie płacenia długów (art. 1 § 1 i art. 2 pr. upadłościowego), bez względu 
na przyczynę takiego zachowania się dłużnika” (postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 31 stycznia 2002 r., sygn. IV CKN 659/007);

5) „Przesłanką upadłości jest trwała niewypłacalność przedsiębiorcy (art. 2 prawa 
upadłościowego), co daje się zasadnie stwierdzić po upływie dłuższego okresu 
czasu, aczkolwiek taka prognoza może okazać się uprawniona – po zbadaniu sytu-
acji finansowej i majątkowej dłużnika – już po zaprzestaniu płacenia przez niego 
długów. Przesłanką upadłości przedsiębiorcy będącego osobą prawną jest także 
szczupłość jego majątku, nie wystarczająca na zaspokojenie długów (art. 1 § 2 
prawa upadłościowego). Każda z dwóch przyczyn ogłoszenia upadłości ma samo-
dzielny charakter, a to oznacza, że dysponujący sporym majątkiem dłużnik będzie 
uznany za upadłego, jeżeli zaprzestał w sposób trwały płacenia długów. Wolny 

4 OSN (C) 1936, nr 9, poz. 366; OSP 1936, nr 1, poz. 309.
5 OSN (C) 1939, nr 5, poz. 199.
6 System Informacji Prawniczej LEX nr 56047.
7 System Informacji Prawniczej LEX nr 53150.
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rynek oraz nierozerwalnie z nim związana konkurencja niejednokrotnie eliminują 
z obrotu gospodarczego przedsiębiorców nieefektywnych, aczkolwiek dysponu-
jących dużym przedsiębiorstwem. (...) Wybiórcze zaspakajanie niektórych tylko 
wierzycieli (...) dowodzi, iż (...) nie jest w stanie spłacać równocześnie wszystkich 
długów, stąd powstały ogromne zaległości płatnicze na przestrzeni długiego okre-
su czasu wobec wielu wierzycieli. Nie może być więc mowy o przejściowych tylko 
trudnościach przedsiębiorcy.” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 
2002 r., sygn. V CKN 342/018); 

6) „dla wypełniania tej podstawy upadłości nie wystarczy poprzestać – tak jak to 
uczynił Sąd odwoławczy – na stwierdzeniu, że dłużnik nie płaci długów wymagal-
nych. Według art. 2 Prawa upadłościowego zaprzestanie płacenia długów musi być 
trwałe a nie może polegać na przejściowym wstrzymaniu regulowania zobowią-
zań. Trwałe zaprzestanie płacenia długów oznacza, że dłużnik nie tylko obecnie 
nie płaci długów, ale także nie będzie tego czynił w przyszłości z powodu braku 
niezbędnych środków” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygn. 
V CSK 39/069). 

Jak widać z powyższego przeglądu orzecznictwa sądowego, interpretacja podstawy 
ogłoszenia upadłości w Prawie upadłościowym z 1934 roku kładła silny nacisk na trwa-
łość stanu zaprzestania długów, to jest negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości, zawar-
tą w art. 2 Prawa upadłościowego. Tymczasem nowa regulacja prawna, zawarta w Prawie 
upadłościowym i naprawczym, nie zawiera takiej negatywnej przesłanki. W Prawie upad-
łościowym i naprawczym, ustawodawca dał możliwość (a nie obowiązek) sądowi upadłoś-
ciowemu, by ten oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli spełnione są łącznie nastę-
pujące warunki:

1) opóźnienie10 w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy (art. 12 
ust. 1 Pun); 

2) suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przed-
siębiorstwa dłużnika (art. 12 ust. 1 Pun);

3) niewykonywanie zobowiązań przez dłużnika nie ma charakteru trwałego (art. 12 
ust. 2 Pun);

4) oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie mogło spowodować pokrzyw-
dzenia wierzycieli (art. 12 ust. 2 Pun).

Z dużym uproszczeniem można więc stwierdzić, iż uchylona regulacja Prawa upad-
łościowego z 1934 roku była oparta na domniemaniu, iż kondycja podmiotu nie uzasadnia 

8 System Informacji Prawniczej LEX nr 75360.
9 System Informacji Prawniczej LEX nr 376485. 

10 Ustawodawca używając terminu „opóźnienie” odwołał się do pojęć prawa cywilnego, w których 
opóźnienie jest sytuacją, w której niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia nastąpiło z powodów 
niezależnych od dłużnika, w przeciwieństwie do „zwłoki”, który to termin oznacza niedotrzymanie termi-
nu spełnienia świadczenia z powodów zależnych od dłużnika (por. art. 481 Kodeksu cywilnego). 
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ogłoszenia upadłości, a uwzględnienie wniosku wymaga wykazania, iż zaprzestanie płace-
nia długów ma charakter trwały. Obecna regulacja Prawa upadłościowego i naprawczego 
z 2003 roku oparta jest na domniemaniu, iż zaprzestanie wykonywania zobowiązań jest 
wystarczającą podstawą do ogłoszenia upadłości, a oddalenie wniosku o ogłoszenie upad-
łości wymaga wykazania, iż to zaprzestanie wykonywania zobowiązań nie ma charakteru 
trwałego. Najprościej rzecz ujmując, choć być może z nadmiernym uproszczeniem, pod 
rządami dotychczasowej regulacji prawnej, by ogłosić upadłość podmiotu trzeba było wy-
kazać, iż nie ma on szans przetrwać; natomiast pod rządami obecnie obowiązującej regu-
lacji prawnej, by oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości należy wykazać, że podmiot  ma 
bardzo duże szanse przeżyć11.

Z przeprowadzonej powyżej analizy prawodawstwa z zakresu upadłości wynika, 
że już sama zmiana regulacji prawnych w zakresie zdefiniowania podstawy ogłoszenia 
upadłości powinna skutkować zwiększeniem ilości ogłaszanych upadłości o podmioty, któ-
re pod rządami Prawa upadłościowego z 1934 roku nie zostały uznane za upadłe – albo-
wiem ich zaprzestanie płacenia długów nie miało charakteru trwałego. Ponadto, z uwagi na 
zmianę przepisów, w wielu wypadkach sąd upadłościowy może nie skorzystać z możliwo-
ści oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 Pun – a gdyby obowią-
zywało Prawo upadłościowe z 1934 roku, sąd miałby najprawdopodobniej zakaz ogłoszenia 
upadłości w związku z jednoznacznym zakazem zawartym w art. 2 Prawa upadłościowego 
z 1934 roku.

Wzrost gospodarczy a skala upadłości

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że w wielu krajach świata istnieje do-
syć ścisły związek pomiędzy cyklem gospodarczym a skalą upadłości przedsiębiorstw. Siła 
tej zależności korelacyjnej związana jest z wielkością wzrostu (spadku) PKB. Co ciekawe, 
wskazuje się, że nie każdy wzrost gospodarczy powoduje spadek liczby upadłości przed-
siębiorstw. Granicą jest tutaj wzrost PKB na poziomie 2–3%12. Oznacza to, że zbyt słaby 
wzrost PKB może nie odwrócić rosnącego trendu upadłości. Stawiana jest ponadto teza, 
iż obniżenie wzrostu PKB o 1 punkt procentowy (p.p.) bądź mniej, najczęściej wywołuje 
wzrost liczby upadłości w wysokości 5 do 10%. Wynika stąd, że zależność korelacyjna 
może być we wskazanej sytuacji dodatnia.

11 Dla pełniejszego ujęcia konsekwencji zmiany ustawodawstwa należy wskazać również przepisy 
przejściowe. Art. 536 Pun przewiduje, że w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed 1 października 
2003 r., dalsze postępowanie odbywa się według przepisów dotychczasowych, a więc według Prawa upad-
łościowego z 1934 roku, natomiast jeżeli wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości przed 1 października 
2003 r., a nie zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zastosowanie do takiej sprawy będą 
miały przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. 

12 Insolvency Outlook nr 2/2008, Euler Hermes, s. 6.
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Tabela 1

Zależność zmiany liczby upadłości od PKB13 w Polsce

Lata
Upadłości

PKB (w %)
Liczba Zmiana (w%)

1997 794 – 6,8
1998 864 9 4,8
1999 1017 18 4,5
2000 1289 27 4,3
2001 1674 30 1,2
2002 1863 11 1,4
2003 1798 –3 3,9
2004 1025 –43 5,3
2005 984 –4 3,6
2006 648 –34 6,2
2007 480 –26 6,6

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS i Euler Hermes.

Analiza tempa zmian liczby upadłości oraz PKB wskazuje, że powyższe prawidło-
wości dotyczą również Polski, choć w nieco innym wymiarze. W latach 1998–2001 wraz 
ze spadkiem wzrostu PKB (od 4,8% w 1998 r. do 1,2% w 2001 r.) obserwowana była ten-
dencja wzrostowa liczby przedsiębiorstw o stwierdzonej niewypłacalności (od 9% w 1998 r. 
do 30% w 2001 r.). Należy zauważyć, że obserwowany spadek wzrostu PKB w latach 1998–
2000 był na stałym poziomie i z roku na rok wynosił 0,2–0,3 punktu procentowego, a towa-
rzyszył mu coraz szybszy wzrost upadłości, który kształtował się na poziomie od 9 do 27%. 
W przypadku Polski widzimy zatem, że minimalny spadek wzrostu PKB (poniżej 1 p.p.) 
wywołuje dużo mocniejszą, niż wskazywana w literaturze, reakcję. 

Rok 2001 był o tyle istotny, że pomimo bardziej dynamicznego spadku wzrostu PKB 
(obniżenie wzrostu z 4,3 do 1,2%) wzrost upadłości był stosunkowo niewielki (30%), co 
stanowi relację, że spadkowi wzrostu PKB o 3,1 p.p. towarzyszył wzrost tempa zmian upad-
łości o zaledwie 3 p.p. Kolejny, 2002 roku to dalszy wzrost liczby upadłości, ale już w dużo 
mniejszym stopniu (wzrost o 11 % w stosunku do 2001 r.), co doprowadziło do rekordowego 
w całym badanym okresie spadku tego wzrostu, tj. o 19 p.p. Od tego również roku zaczy-

13 Prezentowane dane za lata 1999–2005 wyrażone są w cenach stałych i reprezentują wartości skory-
gowane – w stosunku do poprzednio opublikowanych przez GUS – z tytułu uwzględnienia wprowadzonej 
przez Narodowy Bank Polski zmiany w bilansie płatniczym Polski, wynikającej z zastosowania nowej 
metody szacunku wynagrodzeń i przekazów zarobków Polaków pracujących za granicą. Dane za lata 
1997–1998 dotychczas nie zostały skorygowane przez GUS, a co za tym idzie ich wartości pozostawione 
są zgodnie z wcześniejszymi publikacjami.
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na się ponowny wzrost tempa wzrostu PKB, który we wskazanym roku wynosił 0,2 p.p. 
(wzrost z 1,2 do 1,4%) i wyraźnie wpłynął na wyhamowanie tempa wzrostu liczby niewy-
płacalnych przedsiębiorstw. 
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Rys. 1.  Zmienność (w %;  r/r) liczby upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz PKB

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS i Euler Hermes.

W latach 2003–2007 obserwujemy pozytywne zmiany w postaci coraz szybszego 
wzrostu PKB i coraz szybszego spadku liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw. W szcze-
gólności jednak były pewne niewielkie zaburzenia. Otóż od 2002 do 2004 roku nastąpił 
wzrost PKB kolejno o 2,5 p.p. oraz 1,4 p.p., zaś w przypadku upadłości nastąpiło odwró-
cenie trendu ze wzrostu na spadek, co w konsekwencji oznaczało spadek wskaźnika tempa 
zmian liczby upadłości w 2003 roku o 14 p.p. (spadek z 11 do –3%) i rok później o 40 p.p. 
(spadek z –3 do –43%). Należy tutaj przypomnieć, że przełom 2003 roku i 2004 roku to 
okres wejścia w życie nowych przepisów upadłościowych, a zaobserwowana od 2002 roku 
tendencja spadku liczby upadłości nie została w kolejnych latach przerwana, co pozwala 
wnioskować o braku wyraźnego wpływu zmiany prawodawstwa na skalę upadłości przed-
siębiorstw.

Przywołanym wyżej rokiem z wyraźnymi zaburzeniami już po odwróceniu tendencji 
wzrostowej kształtowania się zjawiska upadłości był rok 2005. Nastąpił wówczas chwilo-
wy spadek wzrostu PKB z 5,3 do 3,6%, tj. o 1,7 p.p., a mimo to tendencja spadkowa liczby 
stwierdzonych upadłości utrzymała się, chociaż wskaźnik tempa był na dużo niższym po-
ziomie i stanowił –4% (wzrost o 39 p.p.). Kolejne lata (2006 i 2007) to ponowne przyspie-
szenie wzrostu PKB (odpowiednio: 6,2 i 6,6%) i ponowny wzrost spadku skali upadłości 
(odpowiednio: –34 i –26%). W tym przypadku mocne przyspieszenie wzrostu PKB o 2,6 
p.p. w 2006 wywołało mocne przyspieszenie spadku upadłości o 30 p.p., zaś dalszy dużo 
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słabszy wzrost PKB (o 0,4 p.p.) spowodował wyhamowanie spadku liczby niewypłacalnych 
jednostek (wzrost wskaźnika o 8 p.p.).

Podsumowanie i wnioski

Badanie zależności zjawiska upadłości polskich przedsiębiorstw ograniczono w niniej-
szym artykule do analizy zmiany regulacji prawnej i jej wpływu na liczbę niewypłacalnych 
jednostek gospodarczych uwzględniając szereg czasowy 1997–2007. Badanie prowadzono 
z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju, wykorzystując w tym celu miernik wzrostu 
(spadku) Produktu Krajowego Brutto. Skonstruowano następujące wnioski końcowe.

1. Wstępne porównanie obu regulacji prawnych upadłości wskazało, że spośród dwóch 
podstaw ogłoszenia upadłości występuje znacząca różnica w pierwszej z nich, a pogłębiona 
analiza przeglądu orzecznictwa sądowego, wykazała, że owa interpretacja podstawy ogło-
szenia upadłości w Prawie upadłościowym z 1934 roku kładła silny nacisk na trwałość stanu 
zaprzestania długów, to jest negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości (zawartą w art. 2 
Prawa upadłościowego). Tymczasem nowa regulacja prawna, zawarta w Prawie upadłościo-
wym i naprawczym, nie zawiera takiej negatywnej przesłanki. W Prawie upadłościowym 
i naprawczym, ustawodawca dał możliwość (a nie obowiązek) sądowi upadłościowemu, by 
ten oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli spełnione są łącznie warunki zebrane 
w art. 12 ust. 1 i 2. 

2. Dowiedziono braku wyraźnego wpływu zmiany prawodawstwa na skalę upadło-
ści w roku bezpośrednio następującym po wprowadzeniu nowego Prawa upadłościowego 
i naprawczego, a także w latach następnych, co mogłoby okazać się istotne z uwagi na 
dość długi okres toczących się w tym zakresie postępowań. Jest to tym istotniejsze, że jak 
wynika z p.1. wniosków, sama zmiana regulacji prawnej w zakresie zdefiniowania pod-
stawy ogłoszenia upadłości powinna skutkować zwiększeniem ilości ogłaszanych upadło-
ści o podmioty, które pod rządami Prawa upadłościowego z 1934 roku nie zostały uznane 
za upadłe – albowiem ich zaprzestanie płacenia długów nie miało charakteru trwałego. 
Ponadto, z uwagi na zmianę przepisów, w wielu wypadkach sąd upadłościowy może nie 
skorzystać z możliwości oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 
Pun (co zwiększa prawdopodobieństwo ogłoszenia przez sąd upadłości) – a gdyby obowią-
zywało Prawo upadłościowe z 1934 roku, sąd miałby najprawdopodobniej zakaz ogłoszenia 
upadłości w związku z jednoznacznym zakazem zawartym w art. 2 Prawa upadłościowego 
z 1934 roku.

3. Analiza dynamiki polskich upadłości i PKB wykazała, że Polska jest jednym z tych 
krajów, w których można wykazać dosyć ścisły związek pomiędzy cyklem gospodarczym 
a skalą upadłości przedsiębiorstw.

4. Zaobserwowano, że spadek wzrostu PKB na poziomie 0,2–0,3 p.p. skutkuje bardzo 
dynamicznym wzrostem upadłości, rzędu od 9 p.p. (kolejnym wzrostom PKB odpowiadał 
wzrost upadłości o: 9, 18 i 27%), a dalszy i dużo bardziej dynamiczny spadek wzrostu PKB 
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(na poziomie 3,1 p.p) wywołuje. dalszy wzrost upadłości (30%), z tym że należy podkreślić, 
że oznaczał on tylko niewiele szybszy wzrost tej dynamiki w porównaniu z wcześniejszymi 
(zmiana o 3 p.p., tj. z 27 % na 30%).

4. Odwrócenie trendu wzrostu skali upadłości zostało zapoczątkowane przyspiesze-
niem wzrostu PKB na poziomie 0,2 p.p., w wyniku czego najpierw nastąpiło wytracenie dy-
namiki skali upadłości do 11%, a dopiero dalsze, dużo bardziej dynamiczne przyspieszenie 
wzrostu PKB (o 2,5 p.p.) doprowadziło ostatecznie do spadku upadłości (–3%).

5. Zaobserwowano, że po odwróceniu trendu, dalszym przyspieszeniom wzrostu PKB 
(zmiana z 3,9 na 5,3%.), towarzyszy rosnący spadek upadłości (zmiana z –3% na –43%), 
a wahania tego wzrostu mają swoje odzwierciedlenie w wyhamowaniu spadku upadłości 
(zmian z –43 na –4%), przy czym od poziomu 6,2 % wzrostu PKB niewielkie przyspiesze-
nie (rzędu 0,4 p.p.) wywołuje spowolnienie spadku upadłości (o 8 p.p.).

6. Konieczne jest pogłębienie studiów tych zależności z uwzględnieniem dalszych 
czynników.

CHANGING THE LAW ON BANKRUPTCY AND ITS IMPACT 
ON THE NUMBER OF BANKRUPTCY

Summary

The article focuses on an analysis of bankruptcy of Polish companies in the period 1997–2007. 
The author analyze the impact of the following factors:

– the change in Poland insolvency legislation (the criteria for classifying firms into bankrup-
tcy),

–  country’s economic growth (a GDP growth).
All the results of the analysis, we should pay attention to:
1.  Changing the law did not affect the increase in the number of bankruptcy. 
2.  As in other countries, in Poland is close correlation between the business cycle and insolven-

cy figures. 
3.  In the trend growth rate of bankruptcy, a GDP growth reduction of 0.2–0.3 percentage point 

(p.p.) (change from 4.8 to 4.5%) implies a 9 p.p. increase in growth of business insolvencies 
(change from 9 to 18%), and a GDP growth increase by 0.2 pp (change from 1.2 to 2.4%) 
resultes slowdown in growth of bankruptcy (change from 30 to 11%)

4.  In the downward trend of bankruptcy, a GDP growth increase by 0.4 p.p. (change from 6.2 
to 6.6%) implies a slowdawn in the decline of business insolvencies (change from –34 to 
–26%).
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OCENA RYZYKA INWESTYCJI WYKORZYSTUJĄCEJ OLEJ RZEPAKOWY 
DO PRODUKCJI BIODIESLA

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę dokonania oceny opłacalności finansowej i ryzyka 
inwestycji wykorzystującej olej rzepakowy do produkcji biodiesla.

Celem pracy jest w szczególności analiza ryzyka związanego z możliwością pozyska-
nia oraz ceną oleju rzepakowego, oraz ryzyka legislacyjnego – możliwych instrumentów 
wsparcia tego typu inwestycji ze strony państwa. Obecnie w Polsce funkcjonują jedynie 
cztery duże instalacje produkujące estry o łącznej mocy 450 tys. ton w skali roku1. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy określono warunki, przy których inwestycje byłyby 
konkurencyjne i miałyby szanse na dynamiczny rozwój w warunkach polskich.

Podmiotem badań była inwestycja wykorzystująca olej rzepakowy do produkcji bio-
diesla w nowo budowanej rafinerii biodiesla o wydajności rzędu 50 tys. t/rok, spełniającej 
najwyższe standardy technologiczne w warunkach polskich. Produkowane paliwa zostały-
by wprowadzone do obrotu jako samoistne biopaliwa (B100), dla których pomimo małego 
udziału w rynku zostały opracowane faworyzujące przepisy prawne.

Dane wejściowe do oceny finansowej inwestycji zostały oszacowane i zweryfikowane 
na podstawie rzeczywistych parametrów uzyskanych w wyniku analizy procesu inwesty-
cyjnego oraz eksploatacji kilku instalacji obecnie funkcjonujących w Polsce o wydajności 
od 20 do 150 tys. ton biodiesla/rok2. 

Dokonano analizy wrażliwości dla inwestycji modelowej, z wariantami uwzględnia-
jącymi różne mechanizmy tworzenia kosztu i ceny produktu końcowego oraz z uwzględ-

1 Są to instalacje: Elstar Ols w Malborku o wydajności 100 tys. t/rok, Brasco we Wrocławiu o wydaj-
ności 150 tys. t/rok, Rafineria Trzebinia o wydajności 100 tys. t/rok oraz Lotos Czechowice o wydajności 
100 tys. t/rok. Z uwagi na niestabilność przepisów prawa obecnie w budowie są tylko dwie instalacje do 
produkcji estrów – firm Biopal w Borku Wielkopolskim o wydajności 20 tys. t/rok i Petroestry w Malcze-
wie o wydajności 50 tys. t/rok. W przypadku biokomponentów dodawanych do benzyn nowych inwestycji 
jest jeszcze mniej.

2 Dane inwestycyjne udostępnione przez Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) w Warsza-
wie.
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nieniem różnych wariantów aktualnych i planowanych instrumentów prawnych. Obliczono 
również APV inwestycji modelowej obrazujące wpływ na wartość projektu poszczególnych 
mechanizmów wsparcia ze strony państwa.

Otoczenie prawne oraz założenia przyjęte w modelu wyceny inwestycji

Producenci biopaliw mogą uzyskać dotację inwestycyjną (ograniczoną ogólnymi za-
sadami udzielania dopuszczalnej pomocy publicznej) oraz dodatkowe wsparcie na etapie 
eksploatacji w postaci ulg w podatku akcyzowym i wsparcia sprzedaży poprzez zobowią-
zania ilościowe nakładane na sprzedawców paliw transportowych.

Najistotniejsze zasady wsparcia dla produkcji biopaliw w Polsce wyznacza ustawa 
z 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw3. Dokument ten zawiera szereg zmian, które istotnie zaczną wpływać na rozwój 
sektora biopaliw. Najistotniejsze zostały wyszczególnione poniżej:

a)  w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa (B100) obniżony 
podatek akcyzowy w wysokości 1 grosza za litr paliwa (z poziomu 20 gr/litr), oraz 
zwolnienie producentów tych paliw w całości z opłaty paliwowej (z ok. 9 gr/litr 
paliwa wprowadzanego do obrotu). Takie założenia przyjęto do analizy finanso-
wej zawartej w niniejszym artykule. Założono, że wsparcie dla produkcji biopaliw 
w postaci ulgi akcyzowej będzie obowiązywało do 2020 roku (założenie optymi-
styczne). Po tym okresie założono brak ulgi akcyzowej, tj. akcyza w wysokości 
1048 PLN/m3. Założono brak opłaty paliwowej dla paliwa B100 do roku 2017, w ko-
lejnych latach założono opłatę paliwową na poziomie opłaty dla oleju napędowego, 
tj. 94 PLN/m3;4

b)  kara za niewykonanie obowiązku spoczywającego na producentach i importerach 
paliw płynnych w zakresie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) 
– współczynnika określającego ilość biokomponentów dodawanych obowiązkowo 
do paliw płynnych począwszy od 1 stycznia 2008 roku, została zwiększona dzie-
sięciokrotnie5. Korzyści wynikające z obowiązku nie są odzwierciedlone bezpo-
średnio w modelu finansowym ale wpływa on na otoczenie makroekonomiczne 
i ogranicza ryzyko inwestycyjne;

3 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (DzU nr 99, poz. 666).

4 Opłata paliwowa zmienia się corocznie na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury 
z 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2008 (M.P. nr 94, poz. 1033).

5 Obecnie kara stanowi istotną dolegliwość finansową dla podmiotów gospodarczych, gwarantując tym 
samym, iż wyprodukowane biopaliwa/biokomponenty znajdą nabywcę, a NCW zostanie zrealizowany. 
Przepisy te weszły w życie (bez konieczności notyfikacji w Komisji Europejskiej) i choć zobowiązane 
firmy paliwowe unikają kar poprzez zakup biopaliw i/lub ich produkcję we własnych fabrykach, to przepis 
ten działa stymulująco na rynek i zmniejsza ryzyko niesprzedania wyprodukowanego biopaliwa na krajo-
wym rynku.
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c)  dodatkowa zachęta finansowa dla producentów rolnych w kwocie 176 zł na hektar 
powierzchni uprawy rzepaku przeznaczonego na cele energetyczne. Również ten 
przepis w sposób pośredni wpływa pozytywnie na inwestycję, potencjalnie po-
budzając podaż, zwiększając dostępność oraz obniżając cenę oleju rzepakowego 
w Polsce.

Druga z ustaw wspierających produkcję biopaliw to Ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, z dnia 23 sierpnia 2007 roku6, stwarza możliwość 
skorzystania z ulgi w podatku dochodowym (CIT) dla producentów biokomponentów. Ulga 
ta, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, wyniesie 19% różnicy pomiędzy kosztami 
wytwarzonia danego biokomponentu a kosztami wytworzenia równoważnego paliwa mine-
ralnego (olej napędowy, benzyna)7. W modelu finansowym ulgi w podatku CIT określono 
z uwzględnieniem różnic w bieżących cenach oraz w prognozach cen dla biodiesla i oleju 
napędowego. Założono, że ulga będzie obowiązywać do 2014 roku.

Ramowe warunki wsparcia dla biopaliw wyznacza ustawa o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych8, którą uszczegóławia rozporządzenie z 15 czerwca 2007 roku w spra-
wie NCW na lata 2008–20139. Rozporządzenie to określa poziom udziału biokomponen-
tów (w wartościach energetycznych), które muszą być dodawane przez sprzedawców paliw 
płynnych. 

Tabela 1 przedstawia zestawienie obowiązujących do 2013 roku wskaźników NCW 
wyrażonych w wartości energetycznej oraz przeliczenie ich na wartości masowe dla 
estrów. 

Tabela 1

Obowiązujące wg NCW udziały biopaliw w zużyciu paliw transportowych na lata 2008–2013

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźnik ogółem (w %) wyrażony w odniesie-
niu do wartości energetycznych 3,45 4,60 5,75 6,20 6,65 7,10

Wskaźnik (w %) w ujęciu objętościowym 
dla estru metylowego 3,93 5,23 6,54 7,05 7,50 7,96

Źródło:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaź-
nikowych na lata 2008–2013; przeliczenie dla estru metylowego: Instytut Energetyki Odnawial-
nej (EC BREC IEO).

6 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 
nr 165, poz. 1169).

7 Wysokość tych kosztów ustala corocznie Minister Gospodarki.
8 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU 2006, nr 169, poz. 

1199).
9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźni-

kowych na lata 2008–2013.
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Dodatkowo w tabeli 2 przedstawiono założenia Instytutu Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO) dotyczące wysokości NCW na lata 2014–2020, oparte na propozycji za-
wartej w dyrektywie 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia 
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

Tabela 2

Prognoza udziału biopaliw w zużyciu paliw transportowych na lata 2014–2020

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wskaźnik (w %) w ujęciu objętościowym 
dla estru metylowego 8,79 9,63 10,46 11,30 12,13 12,97 13,80

Źródło:  Prognoza Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), 2008.

Zaprezentowane powyżej najważniejsze przepisy z kluczowych ustaw, wraz z prze-
pisami wykonawczymi tworzą niezbędne z punktu widzenia realizacji polityki NCW wy-
magania prawne. 

W artykule założono funkcjonowanie przedstawionych przepisów w postaci niezmie-
nionej do 2013 roku włącznie. Dalsze ich funkcjonowanie zależeć będzie od ostatecznej 
wersji pakietu klimatycznego i dyrektywy o promocji stosowania odnawialnych źródeł ener-
gii, w szczególności w zakresie stosowania kryteriów zrównoważoności środowiskowej, które 
ograniczyć mogą wsparcie dla biodiesla rzepakowego. Jako wariant bazowy w ocenie opłacal-
ności ekonomicznej przyjęto założenie, że możliwe (i uzasadnione) będzie wsparcie wykorzy-
stania biodiesla do celów transportowych do 2020 roku (paliwo pierwszej generacji).

Najważniejszym parametrem kosztowym w produkcji metyloestrów jest cena surowe-
go oleju rzepakowego, a najważniejszym parametrem decydującym o przychodach jest cena 
sprzedaży biodiesla. Szacowanie wartości tych parametrów w okresie eksploatacji nowej 
inwestycji jest ryzykowne. Autorzy zdecydowali się na wykorzystanie najbardziej wiary-
godnych prognoz OECD-FAO Agricultural Outlook 2008–2017. W latach 2018–2037 (lata 
2008–2037 zamykają czas życia projektu) założono cenę na poziomie roku 2017. Prognozę 
przedstawia rysunek 1.

Przychody ze sprzedaży produktów ubocznych (gliceryny) przyjęto na poziomie 10% 
wartości sprzedaży biodiesla, ze względu na trudności z zagospodarowaniem fazy glicery-
nowej w kraju. Prognoza ceny sprzedaży gliceryny została skorelowana wprost proporcjo-
nalnie z prognozą cen oleju rzepakowego (ze względu na brak prognoz cen gliceryny).

Podstawowym kosztem funkcjonowania zakładu produkcji estrów metylowych jest 
koszt pozyskania oleju roślinnego. Koszt zakupu oleju stanowi ok. 85% wszystkich kosztów 
eksploatacyjnych. Na rysunku 2 przedstawiono prognozę wzrostu cen olejów roślinnych wg 
tego samego źródła, co zapewnia spójność założeń. Warto podkreślić, że po obecnym okre-
sie niestabilności i wzrostu cen  olejów roślinnych, przewidywana jest ich stabilizacja. 
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Rys. 1.  Prognoza cen biodiesla do 2037 roku

Źródło:  por. OECD-FAO Agricultural Outlook 2008–2017, s. 59.
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Rys. 2.  Prognoza cen olejów roślinnych do 2037 roku

Źródło:  por. OECD-FAO Agricultural Outlook 2008–2017, s. 58.

Pozostałe przyjęte założenia szczegółowe do oceny efektywności finansowej mode-
lowej inwestycji to:

–  czas trwania inwestycji wynosi 30 lat (2008–2037),
–  nakłady inwestycyjne, w kwocie 46,2 mln PLN, dla typowej inwestycji zostaną 

poniesione w latach 2008–2010, przy czym rozłożone równomiernie w ciągu trzech 
lat,

–  podczas trwania inwestycji uwzględniono konieczność poniesienia niewielkich na-
kładów odtworzeniowych, obliczonych jako procent pierwotnych nakładów inwe-
stycyjnych,

– wartość rezydualna inwestycji wynosi zero,
– amortyzacja środków trwałych jest liniowa, stawka 7% rocznie,
– założono wykorzystanie zdolności produkcyjnych na poziomie 100% do 2020 roku 

– w okresie obowiązywania instrumentów wsparcia ze strony państwa, następnie, 
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ze względu na przewidywany spadek popytu na biodiesel, wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych na poziomie 70%,

– pozostałe koszty tworzą: koszty pracy, przetwarzania, transportu. Źródłem danych 
była Krajowa Izba Biopaliw oraz informacje uzyskane przez IEO od operatorów 
krajowych wytwórni biodiesla. Prognozę kosztów skorelowano wprost proporcjo-
nalnie z prognozą cen ropy naftowej IEA World Energy Outlook 200810,

– w wariancie bazowym przyjęto efektywną stawkę podatku dochodowego na pozio-
mie 18% oraz koszt kapitału własnego na poziomie 10%.

Ocena finansowej efektywności oraz ryzyka modelowej inwestycji 
produkcji biodiesla

Obliczono wartości podstawowych kryteriów oceny efektywności inwestycji, pozwa-
lających na prawidłową ocenę inwestycji o niekonwencjonalnych przepływach pieniężnych, 
takich jak: wartości bieżącej netto (NPV), zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu 
(MIRR), wskaźnika rentowności (PI), dodatkowo obliczono zdyskontowany okres zwrotu 
(DPB).

Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji obliczono również 
podstawowe kryteria oceny efektywności inwestycji przy założeniu dotacji na poziomie 
20% nakładów inwestycyjnych. Wartości kryteriów przedstawia tabela 3.

Tabela 3 

Wartości kryteriów oceny efektywności inwestycji

Wskaźnik Biodiesel 
– bez dotacji

Biodiesel 
–  dotacja 20% nakładów

NPV (PLN) –36 437 929 –28 730 825
MIRR (%) 9,08 9,23

PI 0,82 0,85
DPB (lata) 3,41* 3,16

*Zdyskontowany okres zwrotu (DPB) wskazuje jedynie na czas potrzebny do odzyskania początkowych nakła-
dów inwestycyjnych, nie bierze pod uwagę przepływów ujemnych po okresie zwrotu. Może być zatem traktowa-
ny jedynie jako pomocnicze kryterium oceny opłacalności inwestycji.

Źródło:  opracowanie własne.

Wartość bieżąca netto projektu biopaliwowego jest ujemna. Dotacja zwiększa wartość 
bieżącą o 7,7 mln złotych, lecz nadal inwestycja jest nieopłacalna. Brak opłacalności pro-
jektu potwierdza zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, która niezależnie od poziomu 

10 IEA World Energy Outlook 2008, s. 68.
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dotacji (0 lub 20% nakładów inwestycyjnych) jest niższa od kosztu kapitału przedsiębior-
stwa. 

Analiza finansowa inwestycji wskazuje na to, że po okresie otrzymywania wsparcia 
inwestycję należy zakończyć. Zakończenie projektu po roku 2020 pozwala na maksymali-
zację jej wartości (od zakończenia fazy budowy do 2020 roku przepływy netto generowane 
przez projekt są dodatnie w każdym roku, następnie od 2021 do 2037 roku projekt generuje 
wypływy gotówki netto, co ewidentnie spowodowane jest brakiem wsparcia państwa).

Należy pamiętać, że projekt biopaliwowy jest projektem o niekonwencjonalnych prze-
pływach pieniężnych, co powoduje, że wartość bieżąca netto jest ujemna pomimo krótkiego 
zdyskontowanego okresu zwrotu nakładów inicjujących.

Analizę wartości tworzonej przez poszczególne mechanizmy wsparcia przeprowa-
dzono przy pomocy skorygowanej wartości obecnej (metoda wyceny zaproponowana przez 
S. Myersa11). Jako pionierskie prace z tej dziedziny traktuje się prace F. Modiglianiego 
i M. Millera12. Koncepcja ta zakłada przeprowadzenie kalkulacji wartości przedsięwzię-
cia w sposób, który pozwala na oddzielną wycenę skutków decyzji dotyczących sposobu 
finansowania od skutków innych decyzji. Zaproponowaną przez Myersa procedurę moż-
na wykorzystać do oceny wpływu na wartość przedsięwzięcia kapitału pochodzącego 
z niekonwencjonalnych źródeł finansowania13. Do takich źródeł można zaliczyć: dotacje, 
subwencje, refundację nakładów inwestycyjnych środkami pochodzącymi z Funduszy Unii 
Europejskiej itp.

Punktem wyjścia dla analizy mechanizmów wsparcia ze strony państwa była analiza 
wartości projektu bez uwzględnienia tych mechanizmów. Następnie przedstawiono odręb-
nie wartość jaką tworzy możliwość zastosowania poszczególnych mechanizmów wsparcia 
(w odizolowaniu). Wartości te prezentuje tabela 4.

Brak mechanizmów finansowego wsparcia inwestycji uniemożliwia jej uruchomienie. 
Największy udział w tworzeniu wartości projektu biopaliwowego ma ulga w podatku ak-
cyzowym. O wiele niższa jest wartość projektu tworzona przez brak opłaty paliwowej dla 
B100 do 2017 roku oraz możliwość pozyskania dotacji. 

Analizę ryzyka przeprowadzono przy pomocy analizy wrażliwości. Analiza wrażli-
wości pozwala na wskazanie czynnika ryzyka, którego zmiana powoduje największe zmia-
ny wartości projektu.

11 S.C. Myers: Interactions of corporate debt financing and investment decisions implications for capi-
tal budgeting. „Journal of Finance” 1974, t. 29, s. 1–25.

12 F. Modigliani, M. Miller: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. 
„American Economic Review” June 1958, s. 261–297 oraz F. Modigliani, M. Miller: Taxes and the cost of 
capital: A correction. „American Economic Review” June 1963, s. 433–443.

13 T. Słoński, M. Ligus: Finansowa ocena mechanizmów wsparcia inwestycji w energetykę odnawial-
ną na przykładzie inwestycji w elektrownię wiatrową. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem 
i kreowanie wartości. Red. D. Zarzecki. Szczecin 2007, s. 123–132.
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Tabela 4 

Analiza wartości modelowego projektu produkcji biodiesla 
tworzonej przez poszczególne mechanizmy wsparcia

Projekt Biodiesel
Wartość przedsiębiorstwa przy samofinansowaniu –549 782 390  zł
Wartość tworzona przez mechanizm wsparcia:
Dotacja (20% nakładów) +7 707 103 zł
Ulga w podatku akcyzowym (do 2020 r.) +495 626 968 zł
Brak opłaty paliwowej (do 2017 r.) +17 717 494 zł
APV z mechanizmami wsparcia –28 730 825 zł*

* Uwaga: odliczenie od podatku dochodowego nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami 
wytworzenia paliw ciekłych nie ma charakteru przyrostowego, dlatego nie zostało uwzględnione w tabeli. Ko-
rzyści z tego tytułu wynikają z efektów synergii wynikających z wcześniejszych mechanizmów wsparcia.

Źródło:  opracowanie własne.

NPV przy zmianach parametru
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Rys. 3.  Wyniki analizy wrażliwości dla modelowego projektu produkcji biodiesla

Źródło:  opracowanie własne.
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W analizie wrażliwości projektu biopaliwowego zidentyfikowano następujące czyn-
niki ryzyka opłacalności projektu: (1) jednostkowa cena oleju rzepakowego; (2) cena sprze-
daży biodiesla; (3) akcyza jednostkowa na B100; (4) wielkość otrzymanej dotacji (zmiany 
od wartości bazowej 20% nakładów); (5) zobowiązanie NCW wyrażone w procencie całko-
witej produkcji paliw; (6) stopa kosztu kapitału własnego; (7) koszty przetwarzania; (8) jed-
nostkowa stawka opłaty paliwowej; (9) cena sprzedaży gliceryny.

Wrażliwość wartości projektu (NPV) od zmian poszczególnych czynników ryzyka 
przedstawia rysunek 3. Zakres możliwych zmian został określony w przedziale +/–30% 
wartości bazowej.

Z przeprowadzonej analizy wrażliwości wynika (zgodnie z oczekiwaniami), że pro-
jekt wykazuje największą wrażliwość na zmianę ceny oleju rzepakowego. Zależność tę ilu-
struje rysunek 4.
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Rys. 4.  Zależność NPV modelowego projektu produkcji biodiesla od zmiany ceny oleju rzepako-
wego

Źródło:  opracowanie własne.

Z rysunków wynika, że NPV projektu biopaliwowego osiąga zero przy spadku ceny 
oleju rzepakowego o 4% od wartości bazowej. W dalszej kolejności projekt wykazuje dużą 
wrażliwość na zmiany cen biodiesla. Pozostałe analizowane czynniki ryzyka wywierają 
stosunkowo niewielki wpływ na zmianę wartości projektu.
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Podsumowanie

W artykule przedstawiono analizę opłacalności produkcji biodiesla w Polsce oraz oce-
nę ryzyka tego typu inwestycji. Należy podkreślić, że w analizie ryzyka założono indyfe-
rentne podejście do ryzyka, które definiuje się jako możliwość uzyskania wyniku innego od 
oczekiwanego (tj. dodatkowa korzyść również zwiększa ryzyko przedsięwzięcia). Posługując 
się modelem wyceny inwestycji przeprowadzono analizę wrażliwości zmian procentowych 
parametrów finansowych na wartość projektu. Takie podejście do analizy ryzyka niesie ze 
sobą pewne ograniczenia. Z reguły, w analizie wrażliwości nie podaje się maksymalnego 
zakresu zmian danych wejściowych. W wielu wypadkach skrajnie niekorzystne zmiany 
w wielkościach parametrów finansowych nastąpią z niewielkim prawdopodobieństwem. 
Dodatkowym ograniczeniem jest brak analizy powiązań pomiędzy zmiennymi w modelu. 
Założenie o ich całkowitej niezależności poddaje w wątpliwość wyniki analizy tego typu.

Powyższe zarzuty nie wpływają na najważniejsze pozycje rankingu czynników ma-
jących wpływ na wartość projektu inwestycyjnego. Dwa najważniejsze czynniki: cena 
sprzedaży biodiesla i jednostkowa cena oleju rzepakowego są w dużej mierze niezależne 
od pozostałych czynników ryzyka. Ponadto, czynniki te są niezależne od decyzji zarządu 
(egzogeniczne). 

Ze względu na to, że w analizie wrażliwości zmiany czynników ryzyka muszą nastę-
pować w sposób ciągły (jako przeciwieństwo dyskretnego), analiza zmian regulacji praw-
nych ma charakter opisowy. Opłacalność produkcji biodiesla z oleju rzepakowego zależy 
w dużej mierze od wartości kreowanej przez rządowe mechanizmy wsparcia. Należy za-
znaczyć, że przewidywane zmiany w zapisach prawnych będą decydowały o wyborze mo-
mentu zakończenia inwestycji.

RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN BIODIESEL REFINERY SECTOR IN POLAND

Summary

The paper presents the assessment of financial effectiveness and the analysis of key risk factors 
in biodiesel refinery investments in Poland. Since positive net present value will be obtained only if 
government support mechanisms will be implemented, this political risk are described in detail. In 
case study presented in paper government mechanisms determine the life of the project. Using sens-
itivity analysis the ranking of the value driving financial parameters was presented.


